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UCHWAŁA Nr XXIX/625/2011 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

 z dnia 15 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.1)) oraz art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 z póňn. zm.2)) w związku z uchwałą nr 
LXXX/2515/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia  
31 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego SłuŊewca Przemysłowego w rejonie 
ulicy Cybernetyki zmienioną uchwałą nr LX/1832/2009 
Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego SłuŊewca 
Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki,  
zmienioną uchwałami nr LXIII/1955/2009 i nr 
LXXXV/2485/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 paň-
dziernika 2009r. i z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniają-
cymi uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego SłuŊewca Przemysłowego 
w rejonie ulicy Cybernetyki oraz stwierdzając zgod-
noņć z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego m.st. War-
szawy przyjętego uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 10 paňdziernika 2006r. (z póňn. 
zm.3)) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego SłuŊewca Przemysłowego w 
rejonie ulicy Cybernetyki częņć I, zwany dalej planem, 
obejmujący obszar, którego granice wyznaczają: 

- od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. 
Domaniewskiej do ul. Suwak, zachodnia linia roz-
graniczająca ul. Suwak, południowa granica dział-
ki ew. nr 19/1 z obrębu 1–08–08 i jej przedłuŊenie 
do granicy Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, 

- od zachodu i od południa: granica Dzielnicy Moko-
tów m. st. Warszawy, 

- od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. 
Obrzeňnej do ul. Cybernetyki, południowa linia 
rozgraniczająca ul. Cybernetyki do ul. Wincentego 
Rzymowskiego, wschodnia linia rozgraniczająca 
ul. Wincentego Rzymowskiego do Al. Wilanow-
skiej, południowa linia rozgraniczająca Al. Wila-
nowskiej i ul. Orzyckiej do Al. Lotników, wschod-
nia linia rozgraniczająca Al. Lotników, ponownie 
południowa linia rozgraniczająca Al. Wilanowskiej, 
linia łącząca najbliŊej połoŊone punkty załamania 
południowej linii rozgraniczającej Al. Wilanowskiej 
i wschodniej linii rozgraniczającej ul. Oskara Lan-

gego, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Oskara 
Langego do ul. Domaniewskiej, 

z wyłączeniem obszaru, którego granice wyznaczają: 

- od północy: północna granica działki ew. nr 21 z 
obrębu 1–08–10, 

- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca 
ul. Postępu do ul. Cybernetyki, 

- od południa: północna linia rozgraniczająca 
ul. Cybernetyki do ul. Wynalazek, 

- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca 
ul. Wynalazek do północnej granicy działki ew.  
nr 21 z obrębu 1–08–10. 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 
pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

- lista uwag wniesionych do mpzp SłuŊewca Prze-
mysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki obejmują-
ca uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta m.st. 
Warszawy oraz sposób rozpatrzenia tych uwag 
przez Radę m.st. Warszawy stanowi załącznik nr 2, 

- sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do 
zadań własnych m.st. Warszawy oraz zasady ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych okreņlono w załączniku nr 3. 

4. Przedmiotem planu są ustalenia zgodne co do 
zakresu z wymaganiami zawartymi w art. 15 ust. 2 i 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003r. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej; 

2) planie – naleŊy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego SłuŊew-
ca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki,  
o którym mowa w § 1; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik graficzny nr 1 do uchwały; 

4) przepisach szczególnych lub odrębnych – naleŊy 
przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) obszarze planu – naleŊy przez to rozumieć ob-
szar objęty planem w granicach okreņlonych w 
§ 1 ust. 1 i przedstawionych na rysunku planu; 
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6) jednostce terenowej – naleŊy przez to rozumieć 

fragment obszaru planu o okreņlonym przezna-
czeniu lub okreņlonych zasadach zagospodaro-
wania, wydzielony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczony symbolem cyfro-
wym i literowym; 

7) liniach rozgraniczających: 

a) jednostki terenowe – naleŊy przez to rozu-
mieć wyznaczone w planie granice, według 
których ustala się podział obszaru objętego 
planem na jednostki terenowe o odmiennym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zago-
spodarowania, 

b) tereny komunikacji – naleŊy przez to rozu-
mieć wyznaczone w planie granice pomiędzy 
jednostkami terenowymi będącymi terenami 
komunikacji róŊniącymi się klasą techniczną 
lub sposobem zagospodarowania; 

8) nieruchomoņci gruntowej – naleŊy przez to ro-
zumieć grunt wraz z częņciami składowymi, z 
wyłączeniem budynków i lokali, jeŊeli stanowią 
odrębny przedmiot własnoņci; 

9) działce ewidencyjnej – naleŊy przez to rozumieć 
ciągły obszar gruntu, połoŊony w granicach jed-
nego obrębu, jednorodny pod względem praw-
nym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii 
granicznych; 

10) działce – naleŊy przez to rozumieć działkę ewi-
dencyjną; 

11) działce budowlanej – naleŊy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposaŊenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi re-
alizacji obiektów budowlanych wynikające z od-
rębnych przepisów oraz niniejszej uchwały; 

12) dostępie do drogi publicznej – naleŊy przez to 
rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi albo 
dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez 
ustanowienie odpowiedniej słuŊebnoņci drogo-
wej; 

13) przeznaczeniu jednostki terenowej – naleŊy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie za-
pisane w jednej z następujących postaci: 

a) X – przeznaczenie podstawowe X, 

b) X/Y/… – jedno lub wiele przeznaczeń pod-
stawowych X, Y,… moŊliwych do zastosowa-
nia w dowolnych proporcjach, 

c) X/Y/…(Z/…) – jedno lub wiele przeznaczeń 
podstawowych X, Y,… moŊliwych do zasto-
sowania w dowolnych proporcjach i jedno 
lub wiele przeznaczeń dopuszczalnych Z/… 
moŊliwych do zastosowania w dowolnych 
proporcjach w ramach przeznaczenia do-
puszczalnego; 

14) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć ustalone w planie przeznaczenie prze-
waŊające na danym terenie, to znaczy stanowią-
ce co najmniej 60% maksymalnej, wynikającej z 
ustaleń planu, powierzchni całkowitej kondy-
gnacji nadziemnych zabudowy zlokalizowanej na 
kaŊdej działce budowlanej połoŊonej w grani-

cach terenu, a w przypadku przeznaczeń nie po-
ciągających za sobą realizacji zabudowy zajmu-
jące co najmniej 60% powierzchni tej działki; 

15) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niŊ podstawowe, 
dopuszczone na warunkach okreņlonych pla-
nem, stanowiące najwyŊej 40% maksymalnej, 
wynikającej z ustaleń planu, powierzchni całko-
witej kondygnacji nadziemnych zabudowy zloka-
lizowanej na kaŊdej działce budowlanej połoŊo-
nej w granicach terenu, a w przypadku przezna-
czeń nie pociągających za sobą realizacji zabu-
dowy zajmujące najwyŊej 40% powierzchni tej 
działki; 

16) funkcjach uzupełniających – naleŊy przez to ro-
zumieć wszystkie funkcje nie wykluczające się 
wzajemnie z funkcjami wynikającymi wprost z 
przeznaczenia podstawowego, których po-
wierzchnia nie przekracza 10% powierzchni prze-
znaczenia podstawowego; 

17) maksymalnym wskaňniku intensywnoņci zabu-
dowy – naleŊy przez to rozumieć stosunek sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrz-
nym, wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
działce budowlanej do powierzchni tej działki, 
którego wartoņć nie moŊe być przekroczona; 

18) maksymalnym wskaňniku powierzchni zabudo-
wy – naleŊy przez to rozumieć stosunek sumy 
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów zlo-
kalizowanych na działce budowlanej do po-
wierzchni tej działki, którego wartoņć nie moŊe 
być przekroczona 

19) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy przez 
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową, a takŊe 50% sumy powierzchni ta-
rasów i stropodachów o powierzchni nie mniej-
szej niŊ 10m2 urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłoŊu zapewniającym im natural-
ną wegetację; 

20) minimalnym wskaňniku powierzchni biologicznie 
czynnej – naleŊy przez to rozumieć najmniejszą 
dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną 
na działce budowlanej wyraŊoną w procentach; 

21) maksymalnej / minimalnej wysokoņci zabudowy 
- naleŊy przez to rozumieć nieprzekraczalną wy-
sokoņć zabudowy mierzoną od poziomu terenu 
przy najniŊej połoŊonym wejņciu do budynku lub 
jego częņci, znajdującym się na pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku, do poziomu kale-
nicy przy dachach pochyłych lub do górnej 
płaszczyzny najwyŊej połoŊonego stropu kondy-
gnacji uŊytkowej, łącznie z gruboņcią izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględ-
nienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę ko-
minów, maszynowni, dňwigów i innych po-
mieszczeń technicznych – przy dachach płaskich 
i wyraŊoną: 

a) liczbą kondygnacji nadziemnych w przypad-
ku budynków istniejących przewidzianych do 
zachowania, 

b) w metrach w przypadku budynków projekto-
wanych,  
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Minimalna wysokoņć zabudowy nie dotyczy sa-
modzielnych obiektów technicznych np. trafo-
stacje, czerpnie powietrza, stróŊówki, portiernie 
itp.; 

22) obowiązujących liniach zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 
koniecznego usytuowania zewnętrznej ņciany 
budynku, nie będącej ņcianą szczytową, bez 
uwzględnienia gzymsów, balkonów i loggii wy-
stających poza obrys budynku nie więcej niŊ 
1,5m; z dopuszczeniem cofnięcia lica budynku w 
głąb działki budowlanej na długoņci nie większej 
niŊ 50 % długoņci danej elewacji na kaŊdej kon-
dygnacji oraz na dowolną głębokoņć na dowol-
nej długoņci w poziomie parteru; 

23) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu 
linie okreņlające najbliŊsze dopuszczalne usytu-
owanie zewnętrznych ņcian budynków wzglę-
dem innych elementów zagospodarowania tere-
nu, bez uwzględnienia gzymsów, balkonów i 
loggii wystających poza obrys budynku nie wię-
cej niŊ 1,5 m; 

24) obiekcie charakterystycznym – naleŊy przez to 
rozumieć budynek usytuowany w eksponowa-
nym miejscu, wyróŊniający się w pierzei ulicznej; 

25) zabudowie wielorodzinnej – naleŊy przez to ro-
zumieć jeden budynek mieszkalny wielorodzinny 
lub zespół takich budynków wraz z wbudowa-
nymi garaŊami i obiektami gospodarczymi; 

26) usługach – naleŊy przez to rozumieć obiekty 
niemieszkalne wolnostojące lub lokale niemiesz-
kalne wbudowane w inne obiekty, w których 
prowadzona jest działalnoņć nie związana z wy-
twarzaniem dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi, z wykluczeniem usług uciąŊliwych i 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŊy 
większej niŊ 2000m2; 

27) usługach administracji – naleŊy przez to rozu-
mieć obiekty biurowe, siedziby instytucji i firm; 

28) usługach medycznych – naleŊy przez to rozu-
mieć obiekty lub ich częņci, w których mogą być 
prowadzone ņwiadczenia medyczne o charakte-
rze niepobytowym oraz ņwiadczenia medyczne 
krótkiego pobytu; 

29) usługach oņwiaty – naleŊy przez to rozumieć 
przedszkola i szkoły; 

30) usługach zdrowia – naleŊy przez to rozumieć 
szpitale i Ŋłobki; 

31) usługach uciąŊliwych – naleŊy przez to rozumieć 
działalnoņć, która powoduje przekroczenia do-
puszczalnych standardów jakoņci ņrodowiska 
okreņlonych w przepisach prawa, spowodowane 
emisją pyłów i gazów pochodzącą m. in. z pro-
cesów spalania, nie związanych z ogrzewaniem 
pomieszczeń lub podgrzewaniem wody na cele 
bytowe, wytwarzaniem i gromadzeniem odpa-
dów innych niŊ komunalne, wytwarzaniem ņcie-
ków innych niŊ bytowe, zanieczyszczeniem gleby 
i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pól elektro-
magnetycznych, emisją hałasu wywołaną m. in. 
wzmoŊonym ruchem pojazdów; 

32) strefach wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – naleŊy przez to 
rozumieć obowiązek lokowania funkcji usługo-
wej w parterach wznoszonych lub istniejących 
budynków, zajmującej co najmniej 60% po-
wierzchni całkowitej parteru, z pozostawieniem 
miejsca na lokalizację niezbędnych wejņć do bu-
dynku, klatek schodowych z windami, wbudo-
wanych pomieszczeń na odpady, trafostacji, ga-
raŊy, zjazdów do garaŊy, przejņć i przejazdów 
bramowych oraz przeņwitów; 

33) funkcjach lub obiektach chronionych – naleŊy 
przez to rozumieć obiekty szpitali i opieki spo-
łecznej, obiekty związane ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieŊy oraz zabu-
dowę mieszkaniową, z wyjątkiem obiektów za-
mieszkania zbiorowego; 

34) inwestycjach celu publicznego – naleŊy przez to 
rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gmin-
nym) i ponadlokalnym (powiatowym, woje-
wódzkim i krajowym), stanowiące realizację ce-
lów, o których mowa w ustawie o gospodarce 
nieruchomoņciami; 

35) terenach zamkniętych – naleŊy przez to rozumieć 
tereny uznane za zamknięte przez organy admi-
nistracji państwowej na podstawie przepisów 
szczególnych; 

36) przestrzeniach publicznych – naleŊy przez to 
rozumieć przestrzenie ogólnodostępne bez 
względu na stan własnoņci; 

37) terenach zieleni urządzonej – naleŊy przez to 
rozumieć tereny, w zagospodarowaniu których 
przewaŊa szata roņlinna, pełniące rolę estetycz-
ną, rekreacyjną, zdrowotną lub osłonową wraz z 
infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjo-
nalnie z nimi związanymi; 

38) adaptacji zabudowy lub zagospodarowania – 
naleŊy przez to rozumieć zachowanie istnieją-
cych budynków lub istniejącego zagospodaro-
wania, ich modernizację, przebudowę lub re-
mont z dostosowaniem do współczesnych wy-
mogów funkcjonalnych i technicznych; 

39) tymczasowym zagospodarowaniu jednostki 
terenowej – naleŊy przez to rozumieć istniejące 
zagospodarowanie niezgodne z podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniem terenu oraz usy-
tuowaniem, gabarytami oraz funkcjami budyn-
ków i obiektów ustalonymi w planie; 

40) zasięgu lokalizacji garaŊu podziemnego – naleŊy 
przez to rozumieć moŊliwy zasięg zabudowy ga-
raŊu; ograniczenie zasięgu nie dotyczy zjazdów i 
wyjazdów z garaŊu; 

41) drogach wewnętrznych – naleŊy przez to rozu-
mieć ciągi komunikacyjne, takŊe pieszo-jezdne, 
nie zaliczone do Ŋadnej kategorii dróg publicz-
nych, słuŊące jako dojazdy, przejazdy awaryjne, 
gospodarcze, drogi poŊarowe i dojņcia piesze, 
spełniające warunki techniczne okreņlone w 
przepisach szczególnych; 
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42) odnawialnych ňródłach energii – naleŊy przez to 

rozumieć urządzenia wytwarzające ciepło lub 
energię elektryczną wykorzystujące energię 
m.in. wody, słońca, wiatru, ziemi, biopaliw cie-
kłych; 

43) paliwach najmniej szkodliwych dla ņrodowiska – 
naleŊy przez to rozumieć paliwa, których spala-
nie nie powoduje przekroczenia wartoņci wskaň-
ników dopuszczalnej emisji jednostkowej okre-
ņlonych przez prawo w roku uŊytkowania insta-
lacji spalających paliwo - paliwami najmniej 
szkodliwymi dla ņrodowiska są m.in. gaz ziemny, 
wodór, alkohole, estry olejów pochodzenia ro-
ņlinnego, ciekłe lub gazowe alkany, biomasa 
oraz pochodne węglowodorów o niskiej zawar-
toņci siarki i metali cięŊkich; 

44) kogeneracji rozproszonej – naleŊy przez to ro-
zumieć skojarzone wytwarzanie energii elek-
trycznej i ciepła grzewczego w układach połoŊo-
nych w bezpoņrednim sąsiedztwie odbiorców 
energii – przyłączone najczęņciej do sieci roz-
dzielczej; 

45) Miejskim Systemie Informacji – naleŊy przez to 
rozumieć zgodny z uchwałą nr XIII/154/2003 Ra-
dy m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2003r. sys-
tem lokalnego oznakowania Warszawy za po-
mocą tablic, słupków i strzałek obejmujący 
swym zakresem m.in. nazwy ulic, dzielnic, nu-
mery policyjne budynków, waŊne obiekty i insty-
tucje, szlaki i tereny turystyczne; 

46) reklamie – naleŊy przez to rozumieć grafikę 
umieszczaną na materialnym podłoŊu lub formę 
przestrzenną niosącą wizualny przekaz informa-
cyjno – reklamowy; 

47) noņniku reklamy – naleŊy przez to rozumieć 
obiekt składający się z konstrukcji noņnej oraz 
urządzenia reklamowego, np. tablicy, którego 
wiodącą funkcją jest prezentacja reklam; 

48) reklamie ņwietlnej – naleŊy przez to rozumieć 
reklamy posiadające własne wewnętrzne ňródło 
ņwiatła; 

49) reklamie podņwietlanej – naleŊy przez to rozu-
mieć reklamy posiadające własne zewnętrzne 
ňródło ņwiatła; 

50) słupie ogłoszeniowym – naleŊy przez to rozu-
mieć słup w formie walca okrągłego, eliptyczne-
go lub graniastosłupa o ņrednicy lub szerokoņci 
od 120 do 150 cm i wysokoņci od 270 – 400 cm 
dla częņci ekspozycyjnej, słuŊący do umieszcza-
nia materiałów promocyjno – informacyjnych; 

51) kiosku – naleŊy przez to rozumieć tymczasowy 
obiekt budowlany o powierzchni uŊytkowej nie 
większej niŊ 15m2 i wiodącej funkcji handlowej; 

52) pylonie informacyjnym - naleŊy przez to rozu-
mieć słup o dowolnej formie przestrzennej o 
wysokoņci do 8m, słuŊący do umieszczania in-
formacji związanych z działalnoņcią własną firm 

§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające jednostki terenowe o róŊ-
nym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) linie rozgraniczające tereny komunikacji o róŊ-
nym sposobie zagospodarowania; 

4) oznaczenia cyfrowe i literowe dla jednostki tere-
nowej, w tym symbole literowe przeznaczenia 
jednostki terenowej; 

5) wskaňniki dla jednostki terenowej i parametry 
zabudowy: maksymalny wskaňnik intensywnoņci 
zabudowy, minimalny procent powierzchni bio-
logicznie czynnej, maksymalna i minimalna wy-
sokoņć zabudowy; 

6) obowiązujące linie zabudowy; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

8) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej; 

9) obiekty charakterystyczne; 

10) projektowane przejazdy bramowe; 

11) istniejące drzewa o walorach przyrodniczych – 
do zachowania z dopuszczeniem przesadzenia; 

12) istniejące szpalery drzew – do zachowania; 

13) istniejące grupy drzew lub krzewów – do zacho-
wania; 

14) drzewa projektowane – do nasadzeń; 

15) szpalery projektowane – do nasadzeń; 

16) grupy zieleni projektowane – do nasadzeń; 

17) zasięg lokalizacji garaŊy podziemnych; 

18) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwukie-
runkowej; 

19) orientacyjny przebieg ciągu pieszego ogólnodo-
stępnego. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wy-
mienione w ust. 1 mają wyłącznie charakter informa-
cyjny. 

§ 4.1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń 
jednostek terenowych, oznaczonych symbolem lite-
rowym: 

1) U – tereny usług; 

2) U–A – tereny usług administracji; 

3) U–N – tereny usług nauki; 

4) U–O – tereny usług oņwiaty – szkoły; 

5) U–Z – tereny usług zdrowia; 

6) U–Zz – tereny usług zdrowia – Ŋłobki; 

7) US – tereny usług sportu i rekreacji; 

8) U–Th – tereny usług turystyki – hotel; 

9) UC – tereny obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaŊy powyŊej 2000m2; 

10) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej; 

11) P–S – tereny magazynowania; 

12) ZP – tereny zieleni urządzonej; 

13) ZP–I – tereny zieleni izolacyjnej; 

14) KD – tereny ulic publicznych, klasy ulic:  
GP – główna ruchu przyspieszonego, G – głów-
na, Z – zbiorcza, L – lokalna, D – dojazdowa; 
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15) KD–G – tereny garaŊy i parkingów wielopozio-

mowych; 

16) KD–TS – tereny obiektów i urządzeń transportu 
samochodowego; 

17) KDW – tereny dróg wewnętrznych istniejących; 

18) I–E – tereny obiektów i urządzeń elektroenerge-
tycznych; 

19) I–C – tereny obiektów energetyki cieplnej. 

2. Ustala się tereny przeznaczone do realizacji in-
westycji celu publicznego: 

1) tereny ulic publicznych: KDGP, KDG, KDZ, KDL, 
KDD; 

2) tereny usług oņwiaty, sportu i rekreacji U–O/US; 

3) tereny usług oņwiaty, sportu i rekreacji oraz Ŋłob-
ków U–O/US/U–Zz; 

4) tereny obiektów i urządzeń infrastruktury elektro-
energetycznej I–E. 

§ 5. W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się: 

1) kształtowanie zabudowy wzdłuŊ ul. Marynar-
skiej, al. Wilanowskiej, ul. Wołoskiej, ul. Doma-
niewskiej, ul. Postępu, ul. Cybernetyki, ul. Ta-
ņmowej, ul. Nowy Wynalazek, ul. Bokserskiej i 
ul. Obrzeňnej w sposób pozwalający na ukształ-
towanie pierzei tych ulic, w tym poprzez wyzna-
czenie obowiązujących linii zabudowy oraz 
wskazanie lokowania usług w parterach budyn-
ków, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizację obiektów charakterystycznych wska-
zanych na rysunku planu; 

3) stosowanie wysokiej jakoņci rozwiązań architek-
tonicznych, wysokiego standardu wykonania i 
wykończenia nowo realizowanych obiektów od 
strony przestrzeni publicznej; 

4) ustala się zachowanie istniejących zespołów 
zieleni oraz wyznaczenie nowych terenów zieleni 
urządzonej i zieleni izolacyjnej, zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi; 

5) ustala się następujące zasady lokalizowania 
ogrodzeń: 

a) dopuszcza się realizację ogrodzeń w liniach 
rozgraniczających ulic, wyłącznie poza strefą 
wymaganego lokowania usług w parterach 
budynków dostępnych od strony przestrzeni 
publicznej, aŊurowych, na podmurówce nie 
wyŊszej niŊ 0,6 m, 

b) zakazuje się realizacji ogrodzeń dzielących 
wewnętrznie: 

 tereny ulic publicznych KDGP, KDG, KDZ, 
KDL, KDD, 

 tereny dróg wewnętrznych istniejących KDW, 

 tereny zieleni urządzonej ZP i zieleni izolacyj-
nej ZP–I, 

c) dopuszcza się lokalizowanie elementów ma-
łej architektury takich jak murki oporowe, pa-
chołki, słupki, barierki, pojemniki z zielenią; 

 

 

6) ustala się zasady rozmieszczania noņników re-
klamy: 

a) dopuszcza się umieszczanie noņników rekla-
my wyłącznie w formie: 

- wolnostojących słupów ogłoszeniowo – 
reklamowych o wysokoņci nie większej 
niŊ 4 m i ņrednicy nie większej niŊ 1,5m, 

- noņników naņciennych o powierzchni 
mierzonej w obrysie zewnętrznym nie 
większej niŊ 12,0m2, umieszczonych na 
elewacjach mających nie więcej niŊ 15% 
powierzchni zajętej przez otwory okienne i 
drzwiowe – w iloņci nie większej niŊ 1 no-
ņnik naņcienny na jednym budynku, w od-
ległoņci minimum 1/5 szerokoņci noņnika 
od krawędzi ņciany i w sposób nie prze-
słaniający otworów okiennych i drzwio-
wych oraz detali architektonicznych i in-
nych charakterystycznych elementów 
elewacji, 

- noņników semaforowych umieszczonych 
w obrębie parteru budynku, 

- noņników usytuowanych na dachach bu-
dynków wyŊszych niŊ 7 kondygnacji, 

- podņwietlanych noņników reklamy o 
maksymalnych wymiarach 1,2 x 1,8m 
wbudowanych w konstrukcję ņcian wiat 
na przystankach komunikacji zbiorowej, 
zajmujących łącznie nie więcej niŊ 50% 
powierzchni całkowitej ņcian wiaty, 

- podņwietlanych noņników reklamy o 
maksymalnych wymiarach 1,62 x 2,19m 
wbudowanych w konstrukcję ņcian kio-
sków w iloņci nie większej niŊ 1 noņnik na 
jednym kiosku, 

- reklamy remontowo – budowlanej, 

b) wyklucza się umieszczanie na obszarze obję-
tym planem innych wolnostojących noņni-
ków reklamy poza słupami ogłoszeniowo – 
reklamowymi, 

c) wyklucza się umieszczanie słupów ogłosze-
niowo – reklamowych: 

- w odległoņci mniejszej niŊ 50m od po-
mników i miejsc pamięci, 

- w odległoņci mniejszej niŊ 10m od zna-
ków drogowych i wolnostojących elemen-
tów MSI usytuowanych po tej samej stro-
nie ulicy, 

- w odległoņci mniejszej niŊ 5m od krawęŊ-
nika jezdni dla ulic lokalnych i dojazdo-
wych, 7,5m dla pozostałych ulic oraz 15m 
od krawęŊnika jezdni na skrzyŊowaniu 
ulic, 

- w odległoņci mniejszej niŊ 100m od siebie 
po tej samej stronie ulicy, 

d) wyklucza się umieszczanie noņników na-
ņciennych: 

- w odległoņci mniejszej niŊ 1,2m od ele-
mentów MSI umieszczonych na tej samej 
płaszczyňnie ņciany budynku, 
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- w odległoņci mniejszej niŊ 10m od zna-
ków drogowych i wolnostojących elemen-
tów MSI usytuowanych po tej samej stro-
nie ulicy, 

- w odległoņci mniejszej niŊ 2,5m od kra-
węŊnika jezdni dla ulic lokalnych i dojaz-
dowych oraz 5m dla pozostałych ulic, 

- w odległoņci mniejszej niŊ 20m od słupów 
ogłoszeniowo – reklamowych, 

- na ņcianach trafostacji i stacji redukcyj-
nych gazu, 

e) wyklucza się stosowanie noņników semafo-
rowych: 

- stanowiących bezpoņrednie przedłuŊenie 
ņciany, 

- na kondygnacjach powyŊej parteru, 

- w odległoņci mniejszej niŊ 1/5 szerokoņci 
noņnika od ņciany budynku, 

- o szerokoņci większej niŊ 0,8m w przypad-
ku ulic o szerokoņci w liniach zabudowy 
mniejszej niŊ 30m i 1,2m dla ulic szer-
szych, 

f) wyklucza się sytuowanie na dachach budyn-
ków noņników reklamy: 

- o wysokoņci przekraczającej 1/8 wysoko-
ņci budynku i powierzchni przekraczającej 
9,0m2, 

- w odległoņci mniejszej niŊ 1/5 wysokoņci 
noņnika od wierzchu attyki, 

g) dopuszcza się umieszczanie informacji o 
prowadzonej działalnoņci gospodarczej: 

- w postaci pojedynczego szyldu, szyldu re-
klamowego lub ich zgrupowania na bu-
dynku, w którym prowadzona jest w/w 
działalnoņć lub znajduje się siedziba fir-
my, 

- w postaci zwiastuna szyldu usytuowane-
go nie dalej niŊ 50m od budynku w któ-
rym prowadzona jest w/w działalnoņć lub 
znajduje się siedziba firmy, 

 w postaci napisów lub znaków firmowych 
umieszczonych na lambrekinach markiz, 

 w postaci pylonów informacyjnych 

h) powierzchnia pojedynczego szyldu lub zgru-
powania szyldów równoległych do ņciany 
budynku nie moŊe przekraczać 2,5m2 w przy-
padku ulic o szerokoņci w liniach zabudowy 
mniejszej niŊ 30m i 3,5m2 dla ulic szerszych, 

i) szyldy semaforowe muszą spełniać warunki 
opisane w ppkt. e), 

j) szyld usytuowany na attyce kiosku nie moŊe 
przekraczać wysokoņci attyki, 

k) łączna powierzchnia zgrupowania tablic in-
formacyjnych umieszczonych na pojedyn-
czym zwiastunie szyldu nie moŊe przekraczać 
3m2, 

l) markizy muszą być zharmonizowane z cało-
ņcią fasady; 

7) ustala się zasady rozmieszczania elementów 
Miejskiego Systemu Informacji (MSI): 

a) dla informacji adresowej – na budynkach lub 
przy wjeňdzie na ogrodzone tereny, 

b) dla informacji ulicowej – w liniach rozgrani-
czających wszystkich ulic na obszarze opra-
cowania lub na ņcianach budynków; 

8) ustala się zasady lokalizowania kiosków: 

a) forma kiosków musi być jednolita co naj-
mniej w przestrzeniach publicznych ulic KDG 
i KDZ, 

b) iloņć kiosków nie moŊe być większa niŊ jeden 
w rejonie przystanku komunikacji zbiorowej, 
o ile nie ma moŊliwoņci zlokalizowania takiej 
funkcji w kubaturze przyległych budynków; 

9) ustala się wymagania dotyczące formy architek-
tonicznej kiosków: 

a) dach płaski, 

b) prosta, zwarta bryła, 

c) całkowita wysokoņć kiosku nie moŊe przekro-
czyć 3,5m, chyba Ŋe obiekt jest częņcią mebla 
miejskiego, np. zegara, słupa ogłoszeniowe-
go, itp., stanowiącego element systemu 
miejskiego; 

d) maksymalna wysokoņć attyki nie moŊe prze-
kraczać 1/5 wysokoņci całej elewacji, 

e) jednolity dla całego obszaru objętego pla-
nem materiał ņcian zewnętrznych, posiadają-
cy gładką fakturę, 

f) zakaz stosowania okładzin z blachy falistej 
lub trapezowej, 

g) suma przeszklenia elewacji powinna wynosić 
minimum 40% powierzchni wszystkich ņcian, 
a elewacji frontowej – minimum 70% po-
wierzchni tej elewacji, 

h) górna krawędň przeszklenia powinna prze-
biegać na tym samym poziomie, 

i) wszelkie wystające gabloty powinny być 
równoległe do płaszczyzny elewacji i wysta-
wać przed jej lico nie więcej niŊ 20 cm, a gór-
na krawędň gabloty powinna przebiegać na 
poziomie górnej krawędzi całego przeszkle-
nia kiosku, 

j) umieszczanie noņników reklamy zgodnie z 
§ 5 pkt 6. 

10) dla budynków istniejących zlokalizowanych w 
granicy z nieruchomoņcią sąsiednią dopuszcze-
nie rozbudowy, przebudowy i dobudowy 

§ 6. W zakresie ochrony ņrodowiska i przyrody 
ustala się: 

1) w odniesieniu do ochrony i kształtowania zieleni: 

a) ochronę i kształtowanie zieleni towarzyszącej 
zabudowie poprzez: 

- zachowanie istniejących cennych drzew, 
grup drzew i krzewów, 

- uzupełnianie zieleni wysokiej nowymi na-
sadzeniami z zastosowaniem gatunków do-
stosowanych do warunków miejskich, 
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- w razie koniecznoņci – dopuszczenie prze-
sadzenia cennych drzew i krzewów 

- prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, w 
tym usuwaniu drzew chorych, z uwzględ-
nieniem przepisów odrębnych, 

- zachowanie i wkomponowanie w układy 
zieleni drzew starszych niŊ 15 lat z wyjąt-
kiem szybko – rosnących gatunków synan-
tropijnych np.: klonu jesionolistnego, robi-
nii akacjowej, topoli szarej i jej mieszań-
ców, 

- rewaloryzację i uzupełnienie istniejących 
szpalerów zieleni oznaczonych na rysunku 
planu, 

- wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej 
oznaczonych na rysunku planu, 

b) ochronę i kształtowanie zieleni w ciągach 
ulicznych poprzez: 

- zachowanie i uzupełnienie istniejących 
szpalerów drzew oraz realizację nasadzeń 
oznaczonych na rysunku planu, 

- wymianę drzew chorych i zdewastowanych 
na nowe okazy, odpowiednie do charakteru 
ulicy, 

- wydzielenie powierzchni trawników lub zie-
leni niskiej o minimalnej szerokoņci 2m w 
pasach terenu towarzyszących nawierzch-
niom ciągów pieszych, 

- zakaz lokalizacji miejsc parkingowych i 
elementów reklamowych na wydzielonych 
pasach zieleni i trawnikach, 

- dopuszczenie odprowadzania wód desz-
czowych z powierzchni zieleni urządzonej 
do gruntu, 

c) ochronę i kształtowanie zieleni w terenach zie-
leni urządzonej ZP i zieleni izolacyjnej ZP–I po-
przez: 

- uporządkowanie i rewaloryzację istniejącej 
zieleni, 

- zaprojektowanie i realizację kompozycji zie-
leni z wykorzystaniem istniejących grup zie-
leni wysokiej, 

- wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej 
oznaczonych na rysunku planu, 

d) zachowanie minimalnego wskaňnika po-
wierzchni biologicznie czynnej dla poszczegól-
nych jednostek terenowych, zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi; 

2) zakaz lokalizowania obiektów i usług uciąŊliwych, 
z wyjątkiem obiektów i urządzeń dopuszczonych 
planem; 

3) nakaz tworzenia warunków do retencji wód oraz 
stosowania rozmaitych urządzeń wodnych, w 
szczególnoņci na terenach publicznych, ogólnodo-
stępnych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się: 

a) następującą kwalifikację terenów: 

- tereny przeznaczone w planie na cele usług 
oņwiaty U–O, usług zdrowia – Ŋłobki U–Zz 

naleŊy traktować jako tereny „związane ze 
stałym bądň czasowym pobytem dzieci i 
młodzieŊy” w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony ņrodowiska, 

- tereny przeznaczone w planie na cele usług 
zdrowia U–Z naleŊy traktować jako tereny 
przeznaczone „pod szpitale i domy opieki 
społecznej” w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony ņrodowiska, 

- tereny przeznaczone w planie na cele 
mieszkaniowe MW naleŊy traktować jako 
tereny „w strefie ņródmiejskiej miast powy-
Ŋej 100 tys. mieszkańców” ze zwartą zabu-
dową mieszkaniową i koncentracją obiek-
tów administracyjnych, handlowych i usłu-
gowych w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony ņrodowiska, 

b) obiekty mieszkaniowe zlokalizowane na tere-
nach usługowych U muszą posiadać zabezpie-
czenia techniczne, które zapewnią właņciwe 
warunki akustyczne w budynkach zgodne z 
Polską Normą, 

c) potencjalne oddziaływanie głównych tras ko-
munikacyjnych tj. ulicy Marynarskiej, Al. Wila-
nowskiej, Wołoskiej, Rzymowskiego, Cyberne-
tyki i linii kolejowej naleŊy ograniczać poprzez 
odpowiednie kształtowanie zabudowy ulic – 
obiekty o funkcji chronionej, tj. zabudowę 
mieszkaniową MW, usługi oņwiaty U–O, usługi 
sportu US, usługi zdrowia U-Z oraz usługi 
zdrowia – Ŋłobki U–Zz, naleŊy sytuować w cie-
niu akustycznym budynków niewraŊliwych na 
hałas, jednoczeņnie spełniających rolę ekranu-
jącą; 

5) ustala się nakaz podłączenia wszystkich obiektów 
do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z 
uwzględnieniem § 8 ust. 3 pkt 5; 

6) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych w miejscu ich powstawania po-
przez retencjonowanie lub odprowadzanie do 
gruntu, pod warunkiem spełnienia norm okreņlo-
nych obowiązującymi przepisami; 

7) ustala się obowiązek przeprowadzenia badań 
gruntu na terenach poprzemysłowych oraz – jeņli 
zanieczyszczenie zostanie stwierdzone – dopro-
wadzenie stanu gruntu do standardów jakoņci 
okreņlonych w obowiązującym prawie; 

8) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziem-
nych z utworów oligoceńskich wyłącznie na po-
trzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych, 
obiektów słuŊby zdrowia oraz obiektów związa-
nych z bezpieczeństwem państwa; 

9) dla jednostek terenowych 2k, 2p, 3a, 3j, 5i, 7c, 7d, 
9b, 11c, 11d, 12j, 12m, 12s, 13c plan nie ustala 
szczegółowych zasad i warunków ochrony ņrodo-
wiska. 

§ 7. W obszarze planu nie występują tere-
ny/obiekty, które wymagają ustalenia zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury. 

§ 8.1. Ustala się następujący zasięg przestrzeni 
publicznych: 

1) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicz-
nych wymienione w § 4 ust. 2; 
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2) ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej i zieleni 

izolacyjnej; 

3) wszystkie ogólnodostępne nieruchomoņci. 

2. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni pu-
blicznych: 

1) strefy wymaganego lokowania usług w parterach 
budynków muszą być dostępne z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) dopuszcza się zajęcie fragmentu terenu ulicy nie-
zbędnego do lokalizowania wejņć, ramp, podjaz-
dów, wind zewnętrznych do budynków sytuowa-
nych w linii rozgraniczającej ulicy, o ile nie jest to 
moŊliwe do zrealizowania na działce budowlanej i 
nie spowoduje to ograniczenia szerokoņci przej-
ņcia poniŊej 1,5m; 

3) dopuszcza się tymczasową lokalizację ogródków 
kawiarnianych i ich ogrodzeń w liniach rozgrani-
czających ulic w sposób nie kolidujący z funkcjami 
i sposobem zagospodarowania ulic; 

4) sytuowanie ogrodzeń w przestrzeniach publicz-
nych zgodnie z § 5 pkt 5; 

5) umieszczanie noņników reklamowych i elementów 
MSI w przestrzeniach publicznych zgodnie z § 5 
pkt 6 i 7; 

6) ochronę zieleni i drzewostanu, zgodnie z § 6 pkt 1. 

3. Ustala się nakaz dostosowania przestrzeni pu-
blicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych po-
przez: 

1) obniŊenie do poziomu jezdni w rejonach przejņć 
dla pieszych krawęŊnika chodnika na całej szero-
koņci przejņcia ale nie mniejszej niŊ 1,5m, w spo-
sób umoŊliwiający zjazd i wjazd osobie poruszają-
cej się na wózku; 

2) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty – poņli-
zgowej w rejonach przejņć dla pieszych; 

3) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróŊniającej 
się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją 
wzroku na chodnikach przed krawęŊnikami opusz-
czonymi do poziomu jezdni; 

4) wyposaŊenie przejņć z sygnalizacją ņwietlną w 
sygnalizację dňwiękową; 

5) ustala sie nakaz podłączenia wszystkich obiektów 
z wyjątkiem budynków gospodarczych, kiosków 
oraz istniejących wolnostojących pomieszczeń na 
ņmietniki do miejskiej sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej; 

6) zapewnienie miejsca do zatrzymania się osoby 
poruszającej się na wózku obok siedzisk lokalizo-
wanych przy przystankach autobusowych oraz 
przy chodnikach; 

7) lokalizowanie małej architektury: latarni, ławek, 
wiat, tablic, słupów informacyjnych i reklamo-
wych, tymczasowych ogródków kawiarnianych i 
ich ogrodzeń oraz kiosków handlowych i znaków 
drogowych w sposób nie kolidujący z ruchem pie-
szym i zapewniający przejazd wózka inwalidzkie-
go; 

 

 

8) wyraňne oznakowanie przystanków komunikacji 
publicznej i wyposaŊenie ich w informację o roz-
kładzie jazdy, dostosowaną do osób słabo – wi-
dzących oraz umieszczoną na wysokoņci dostęp-
nej dla osób poruszających się na wózkach; 

9) stosowanie krawęŊników opuszczonych przy miej-
scach postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i 
sposobów zagospodarowania terenu ustala się dla 
poszczególnych jednostek terenowych w ustaleniach 
szczegółowych: 

- minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej, 

- maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudowy, 

- maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy, 

- maksymalną i minimalną wysokoņć zabudowy, 

- linie zabudowy. 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeń w ich uŊytkowa-
niu, ze względu na prawidłowoņć funkcjonowania 
ruchu lotniczego, ustala się bezwzględne ogranicze-
nie dopuszczalnej wysokoņci zabudowy oraz wszyst-
kich urządzeń i obiektów zlokalizowanych na dachach 
budynków do 150m nad poziomem morza. 

§ 11.1. Na obszarze planu nie wyznacza się obsza-
rów wymagających scalenia i podziału nieruchomo-
ņci. 

2. W zakresie zasad łączenia i podziału nierucho-
moņci gruntowych ustala się: 

1) łączenia i podziały działek wynikające z korekt 
układu drogowego zgodnie z rysunkiem planu; 

2) kaŊda nowo tworzona działka ewidencyjna winna 
odpowiadać warunkom utworzenia działki o po-
wierzchni nie mniejszej niŊ 2000m2 i mieć zapew-
niony dostęp do drogi publicznej. Wydzielenie 
działki o powierzchni mniejszej jest dopuszczalne 
pod warunkiem dołączenia jej do innej działki. 

§ 12. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji ustala się: 

1) układ i przebiegi ulic głównych ruchu przyspie-
szonego, oznaczonych symbolami: 1KDGP, 
2KDGP, 3KDGP; 

2) układ i przebiegi ulic głównych, oznaczonych 
symbolami: 1KDG, 2KDG, 3KDG; 

3) układ i przebiegi ulic zbiorczych, oznaczonych 
symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 5KDZ i 
6KDZ; 

4) układ i przebiegi ulic lokalnych, oznaczonych 
symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 
6KDL i 7KDL; 

5) układ i przebiegi ulic dojazdowych, oznaczonych 
symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 
6KDD, 7KDD, 8 KDD i 9KDD; 

6) wyznacza się linie rozgraniczające ulic wymie-
nionych w pkt. 1, 2, 3, 4, i 5 zgodnie z rysunkiem 
planu oraz okreņla szerokoņci tych ulic w liniach 
rozgraniczających zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi; 
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7) obsługę komunikacyjną poszczególnych jedno-

stek terenowych zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi; 

8) adaptację istniejących dróg wewnętrznych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

9) dopuszczenie wprowadzenia innych dróg we-
wnętrznych, nie oznaczonych na rysunku planu; 

10) obsługę obszaru planu komunikacją zbiorową 
poprzez: 

a) komunikację autobusową i tramwajową, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 

b) dopuszczenie wprowadzenia komunikacji au-
tobusowej w terenach innych niŊ wskazane w 
ustaleniach szczegółowych, pod warunkiem 
spełniania przez nie wymaganych dla komu-
nikacji autobusowej parametrów technicz-
nych, 

c) komunikację kolejową w postaci przystanku 
PKP „SłuŊewiec”; 

11) orientacyjne przebiegi ņcieŊek rowerowych dwu-
kierunkowych, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi; 

12) zasady parkowania: 

a) wskaňniki zaspokajania potrzeb parkingo-
wych: 

- dla biur i urzędów: 18 – 30 miejsc / 
1000m2 powierzchni uŊytkowej biur i 
urzędów 

- dla handlu i usług z wyjątkiem usług 
oņwiaty, nauki i zdrowia: 25 – 38 miejsc / 
1000m2 powierzchni uŊytkowej handlu i 
usług 

- dla usług oņwiaty, nauki i zdrowia: 5 – 10 
miejsc / 1000m2 powierzchni uŊytkowej 
usług 

- dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej: 1 miejsce / 1 mieszkanie, nie 
mniej jednak niŊ 1 miejsce / 60m2 po-
wierzchni uŊytkowej mieszkania, 

- na kaŊde 100 miejsc postojowych dla sa-
mochodów naleŊy przewidzieć 10 miejsc 
postojowych dla rowerów, 

b) bilansowanie miejsc parkingowych w grani-
cach działki budowlanej dla kaŊdej nowej in-
westycji,  

c) utrzymanie parkowania i dopuszczenie lokali-
zacji nowych miejsc postojowych w liniach 
rozgraniczających ulic publicznych i we-
wnętrznych 

d) obowiązek odtwarzania legalnie istniejących 
miejsc parkingowych ogólnodostępnych, li-
kwidowanych w wyniku z realizacji inwesty-
cji, z zachowaniem ich ogólnodostępnego 
charakteru 

e) dopuszczenie realizacji parkingów pod bo-
iskami szkolnymi 

f) odtwarzane legalnie istniejące miejsca par-
kingowe ogólnodostępne powiększają liczbę 
miejsc parkingowych wynikającą ze wskaňni-
ków zaspokojenia potrzeb parkingowych 

13) dopuszczenie lokalizacji kładek lub przejņć pod-
ziemnych we wszystkich terenach komunikacji. 

§ 13.1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury ustala się: 

1) pełną obsługę istniejącego i nowego zainwe-
stowania w oparciu o miejskie systemy infra-
struktury technicznej; 

2) wprowadzenie w nowo projektowanych ulicach i 
utrzymanie w istniejących rezerwy terenów za-
bezpieczającej moŊliwoņć budowy wodociągu 
rozbiorczego, kanalizacji sanitarnej, gazociągu 
rozbiorczego, ciepłociągu, linii elektroenerge-
tycznych WN, SN i nn, linii telefonicznej – poza 
jezdniami, oraz kanalizacji deszczowej i ogólno 
spławnej, jeņli słuŊy teŊ odwodnieniu drogi – 
pod jezdniami; 

3) wykluczenie sytuowania nowej infrastruktury 
podziemnej, oprócz kanalizacji deszczowej, pod 
jezdniami dróg publicznych, z wyjątkiem przejņć 
poprzecznych, przy czym dopuszcza się umiesz-
czenie nowej infrastruktury niezwiązanej z ulicą 
w obrębie jezdni tylko jako odstępstwo w tych 
wypadkach, kiedy zabudowa uniemoŊliwia inną 
lokalizację; 

4) dopuszczenie, bez zmiany planu, przebudowy, 
budowy i rozbudowy sieci infrastruktury tech-
nicznej w przypadku, gdy nastąpi kolizja z pro-
jektowaną zabudową, obiektami i zagospodaro-
waniem terenu przewidzianymi w planie do re-
alizacji; 

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z 
istniejącej i projektowanej miejskiej sieci wo-
dociągowej, 

b) dopuszczenie zachowania, modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci 
wodociągowej, 

c) trasy dla projektowanych przewodów wodo-
ciągowych w liniach rozgraniczających ulic w 
miejscach dostępnych dla właņciwych słuŊb 
eksploatacyjnych, 

d) rezerwy terenu dla realizacji przyłączy do 
projektowanej – zgodnie z planem lub mo-
dernizowanej zabudowy; 

6) w zakresie odprowadzania ņcieków: 

a) skanalizowanie obszaru przez miejski system 
kanalizacji sanitarnej, 

b) odbiór ņcieków w układzie grawitacyjnym 
przez istniejące i projektowane kanały do ko-
lektora nadbrzeŊnego w ul. Tarniny i dalej na 
oczyszczalnię ņcieków „Południe”, 

c) wykluczenie realizacji i stosowania kanalizacji 
indywidualnych, 

d) dopuszczenie zachowania, modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej, 

e) trasy dla projektowanych kanałów w liniach 
rozgraniczających ulic w miejscach dostęp-
nych dla właņciwych słuŊb eksploatacyjnych, 
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f) rezerwy terenu dla realizacji przyłączy do 
projektowanej, modernizowanej zabudowy i 
obiektów przewidzianych w planie; 

7) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych: 

a) dopuszczenie skanalizowania obszaru przez 
miejski system kanalizacji deszczowej, a dla 
nowoprojektowanych obiektów budowlanych 
zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w pierwszej kolejnoņci w miejscu ich 
powstania 

b) zasadę ujmowania wód opadowych i rozto-
powych w układzie grawitacyjnym w sposób 
dotychczasowy dla obiektów istniejących, 
wody opadowe lub roztopowe pochodzące z 
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej na-
wierzchni, drogi, ulice, parkingi itp., mogą 
być wprowadzane do ziemi w obrębie działki 
inwestycyjnej lub, w przypadku moŊliwoņci 
podłączenia, odprowadzane przez system 
kanalizacji deszczowej: 

- po uprzednim zbilansowaniu i uzgodnie-
niu iloņci odprowadzanej wody dyspo-
nentem kanalizacji deszczowej, 

- po ich oczyszczeniu w lokalnych urządze-
niach w celu usunięcia związków zawiesi-
ny ogólnej i substancji ropopochodnych 
dla zapewnienia parametrów odprowa-
dzanych ņcieków zgodnie z wymaganiami 
stosownych przepisów, 

c) dopuszczenie zachowania, modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej, 

d) trasy dla projektowanych kanałów w liniach 
rozgraniczających ulic w miejscach dostęp-
nych dla właņciwych słuŊb eksploatacyjnych, 

e) dopuszczenie lokalizowania projektowanych 
kanałów pod jezdnią, jeŊeli jedną z ich funkcji 
będzie odwodnienie jezdni, 

f) rezerwy terenu dla realizacji przyłączy do 
projektowanej, modernizowanej zabudowy i 
obiektów przewidzianych w planie, 

g) obowiązek kształtowania powierzchni działek 
w sposób zabezpieczający przed spływem z 
ich wód opadowych lub roztopowych na te-
reny działek sąsiednich; 

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) zaopatrzenie w ciepło istniejącej i nowej za-
budowy z miejskiej sieci cieplnej z dopusz-
czeniem w uzasadnionych technicznie i eko-
nomicznie przypadkach zastosowania odna-
wialnych ňródeł energii lub urządzeń kogene-
racji rozproszonej, 

b) wykluczenie realizacji i stosowania kotłowni 
na paliwa stałe, 

c) dopuszczenie zachowania, modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci 
cieplnej,  

d) rezerwy terenu dla realizacji przyłączy do 
projektowanej, modernizowanej zabudowy i 
obiektów przewidzianych w planie; 

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

a) pełne pokrycie potrzeb związanych z przygo-
towywaniem posiłków – kuchnie gazowe, 

b) dopuszczenie zachowania, modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci ga-
zowej, 

c) rezerwy terenu dla realizacji przyłączy do 
projektowanej, modernizowanej zabudowy i 
obiektów przewidzianych w planie; 

10) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) pełne pokrycie potrzeb z miejskiej sieci ņred-
niego i niskiego napięcia, 

b) dopuszczenie uzyskiwania energii elektrycz-
nej z urządzeń kogeneracji rozproszonej lub 
alternatywnych niskoemisyjnych odnawial-
nych ňródeł energii, 

c) rozbudowę systemu na poziomie ņredniego i 
niskiego napięcia wyłącznie z zastosowaniem 
linii kablowych i wnętrzowych stacji trans-
formatorowych, 

d) skablowanie istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV w ul. Wołoskiej 
na odcinku od istniejącego słupa przy skrzy-
Ŋowaniu ulic Marynarskiej i Wołoskiej do 
północnej granicy planu, zgodnie z planami 
operatora tej linii, 

e) realizację linii elektroenergetycznej 110 kV na 
odcinku od istniejącego słupa przy skrzyŊo-
waniu ulic Wołoskiej i Obrzeňnej, dalej uli-
cami Obrzeňną i Bokserską do proj. RPZ 110/ 
15 kV „Okęcie” poza granicami planu jako li-
nii kablowej 

f) dopuszczenie przebudowy istniejących wol-
nostojących stacji transformatorowych 15/ 
0,4 kV oraz dopuszczenie zmiany lokalizacji 
stacji i zmiany na stacje wbudowane w nową 
zabudowę bez zmiany planu, 

g) budowę nowych i rozbudowę istniejących 
sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych na 
warunkach okreņlonych przez właņciwego 
operatora, 

h) pętlowy dwustronny układ zasilania kaŊdej 
stacji 15/ 0,4 kV, 

i) wyposaŊenie kaŊdej stacji transformatorowej 
w automatykę zabezpieczeniową dla ograni-
czenia rozprzestrzeniania się awarii; 

11) w zakresie telekomunikacji: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza te-
lefoniczne z istniejących central telefonicz-
nych zlokalizowanych poza obszarem obję-
tym planem, 

b) kablowe rozprowadzenie linii abonenckich, 

c) dopuszczenie sytuowania nowych stacji ba-
zowych telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków wysokich w sposób nie 
ograniczający zgodnego z ustaleniami planu 
zagospodarowania terenów sąsiednich; 
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12) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) usuwanie odpadów w systemie obsługi zor-
ganizowanym przez gminę, 

b) unieszkodliwianie odpadów w obiektach zlo-
kalizowanych poza obszarem planu, 

c) prowadzenie segregacji odpadów w miejscu 
powstawania na warunkach i w czasie przyję-
tym przez władze gminy; 

13) dopuszcza się obsługę terenu w infrastrukturę 
techniczną z innych ňródeł niŊ okreņlone w usta-
leniach szczegółowych. 

§ 14. W zakresie zasad i terminów tymczasowego 
zagospodarowania terenów ustala się: 

1) dopuszczenie istniejącego zagospodarowania 
terenów, spełniającego wymogi prawa budowla-
nego, do czasu realizacji zagospodarowania zgod-
nego z planem; 

2) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych i 
prowizorycznych nie związanych z realizacją inwe-
stycji docelowych. 

§ 15. Ustala się stawki procentowe słuŊące nali-
czaniu opłaty od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszcze-
gólnych jednostek terenowych. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla jednostek terenowych. 

§ 16. Dla jednostki terenowej 2a U–N/U/U–A usta-
la się: 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług nauki, usług i usług 
administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30 m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16 m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej III 
7KDD i ul. Domaniewskiej znajdującej się poza 
granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie lub przesadzenie istniejących grup 
drzew i krzewów wskazanych na rysunku planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

c) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 17. Dla jednostki terenowej 2b U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,45 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,5 
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d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

d) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

e) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

f) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

g) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu oraz od 
ul. Projektowanej III 7KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

b) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 18. Dla jednostki terenowej 2c MW/U/U–A/U–Th 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usług, usług administracji i 
usług turystyki - hotel 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej – 25% 

b) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy usługowej – 20% 

c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,55 

d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,0 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

g) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

h) linie zabudowy – wg rysunku planu 

i) dachy płaskie 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej lub w 
ul. Projektowanej III 7KDD 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 
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e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu oraz od 
ul. Projektowanej III 7KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

c) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

d) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 19. Dla jednostki terenowej 2d U/U-A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

 

 
 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 20. Dla jednostki terenowej 2e U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 5,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

b) zakaz lokalizacji obiektów uciąŊliwych 

c) dopuszcza się wyłącznie małe i ņrednie przed-
siębiorstwa produkcyjne stosujące nowocze-
sne technologie 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
10%. 

§ 21. Dla jednostki terenowej 2f U/U–A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,3 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 33,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 
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c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ i 
ul. Domaniewskiej znajdującej się poza grani-
cami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 22. Dla jednostki terenowej 2g ZP–I ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zieleni izolacyjnej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 70% 

b) zakaz zabudowy 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

d) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej III 
7KDD 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie wielowarstwowej zieleni izola-
cyjnej, w formie nasadzeń z drzew i krzewów 

6) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 23. Dla jednostki terenowej 2h MW/U ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25% 

b) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy usługowej - 20% 

c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

g) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

h) linie zabudowy – wg rysunku planu 

i) dachy płaskie 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z proj. wodociągu w ul. Projektowanej III 
7KDD lub w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 
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d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz – bez gazu przewodowego 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej III 
7KDD i Projektowanej IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 24. Dla jednostki terenowej 2i MW/U ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25% 

b) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy usługowej - 20% 

c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

g) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

h) linie zabudowy – wg rysunku planu 

i) dachy płaskie 

 
 

j) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

k) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

l) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ 
oraz od ul. Projektowanej IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 
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8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 25. Dla jednostki terenowej 2j MW/U/U–A ustala 
się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowej wbudowanej w obiekty przeznaczenia 
podstawowego 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

e) obowiązek zapewnienia dojazdu do jednostki 
terenowej 2k 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Suwak 1KDD i 
jej przedłuŊenia w liniach rozgraniczających ul. 
Marynarskiej 1KDGP oraz od ul. Projektowanej 
III 7KDD poprzez teren 2g 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

c) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

d) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 26. Dla jednostki terenowej 2k I–E ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren obiektów i urządzeń elek-
troenergetycznych 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 1,0 

b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,0 

c) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja/7m 

d) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

e) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 
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f) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się likwidację istniejącego obiektu 
pod warunkiem realizacji wbudowanej stacji 
transformatorowej w jednostce terenowej 2j 

b) w przypadku likwidacji istniejącego obiektu 
wyklucza się samodzielne zagospodarowanie 
terenu i ustala jego zagospodarowanie wspól-
nie z jednostką terenową 2j 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna przez jednostkę tere-
nową 2j od ul. Suwak 1KDD i jej przedłuŊenia 
w liniach rozgraniczających ul. Marynarskiej 
1KDGP 

5) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 27. Dla jednostki terenowej 2l U/U-A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,7 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23 m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16 m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi systemie 
obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Suwak 1KDD i 
jej przedłuŊenia w liniach rozgraniczających ul. 
Marynarskiej 1KDGP 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 28. Dla jednostki terenowej 2m U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 
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i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Suwak 1KDD i 
jej przedłuŊenia w liniach rozgraniczających ul. 
Marynarskiej 1KDGP 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

b) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

 

 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 29. Dla jednostki terenowej 2n U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 
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5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej 
IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 30. Dla jednostki terenowej 2o U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej 
IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 31. Dla jednostki terenowej 2p U/KD–G ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług, garaŊy i parkingów 
wielopoziomowych 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,7 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,7 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

 usług i obiektów uciąŊliwych 

 obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje 
paliw i dystrybucji gazów, warsztaty samocho-
dowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda wodociągu w ul. Marynarskiej 
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b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej 
IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 32. Dla jednostki terenowej 2r U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 40,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej 
IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 33. Dla jednostki terenowej 2s U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30 m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16 m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 34. Dla jednostki terenowej 2t U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,75 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, myjnie 

b) obowiązek realizacji nowej zabudowy w taki 
sposób, aby była przestrzennie powiązana z 
budynkiem w jednostce terenowej 2p 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej 
IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 35. Dla jednostki terenowej 2u U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,2 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 9 kondy-
gnacji/37m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej 
IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 36. Dla jednostki terenowej 2w U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

 usług i obiektów uciąŊliwych 

 obiektów obsługi komunikacji takich jak: stacje 
paliw i dystrybucji gazów, warsztaty samocho-
dowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 
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g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej 
IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących szpale-
rów drzew 

b) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku planu 

c) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 37. Dla jednostki terenowej 2y U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,7 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 40,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ i 
ul. Projektowanej IV 8KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 38. Dla jednostki terenowej 3a I–E/U ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren obiektów i urządzeń elek-
troenergetycznych oraz usług 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja/7m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

g) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 
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b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło ze ňródeł własnych - en. elektryczna 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna własna 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ 

6) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 39. Dla jednostki terenowej 3b U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

c) obowiązek zwiększenia o 20% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 40. Dla jednostki terenowej 3c U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 
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g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry, drogi wewnętrzne, miejsca składowania 
odpadów niezbędne do zapewnienia funkcjo-
nowania terenu, ale niewymagające specjal-
nych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna ze stacji transformatorowej 
bez nr w jedn. 3c 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

c) obowiązek zwiększenia o 20% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

 

 

§ 41. Dla jednostki terenowej 3d U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,6 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 12 kondy-
gnacji/44m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej lub w 
ul. Postępu lub w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 
lub w ul. Postępu lub w ul. Wołoskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej lub w ul. Postępu lub w ul. Wo-
łoskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej w ul. Postępu 

e)  gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej lub w ul. 
Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 
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g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Wołoskiej 1KDG, ul. Postępu 1KDZ oraz 
od ul. Domaniewskiej znajdującej się poza gra-
nicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

c) obowiązek zwiększenia o 20% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 42. Dla jednostki terenowej 3e U ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,65 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 10m 

e) dachy płaskie 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

g) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

h) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 43. Dla jednostki terenowej 3f KD–TS ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren obiektów i urządzeń trans-
portu samochodowego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 0,3 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja/9m 

e) dachy płaskie 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

g) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

h) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca składowa-
nia odpadów niezbędne do zapewnienia funkcjo-
nowania terenu, ale niewymagające specjalnych 
wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 239 – 51178 – Poz. 8507 
 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ i 
ul. Bez Nazwy 2KDD 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej na 
granicy z sąsiednimi terenami z uwzględnie-
niem zieleni istniejącej 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 44. Dla jednostki terenowej 3g U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 1KDZ i 
ul. Bez Nazwy 2KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

c) obowiązek zwiększenia o 20% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 45. Dla jednostki terenowej 3h U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 44m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bez Nazwy 
2KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

c) obowiązek zwiększenia o 20% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 46. Dla jednostki terenowej 3i U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej lub w ul. 
Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wołoskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wołoskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wołoskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Wołoskiej 1KDG oraz od ul. Bez Nazwy 
2KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

c) obowiązek zwiększenia o 20% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie lub przesadzenie istniejących 
drzew o walorach przyrodniczych zaznaczo-
nych na rysunku planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 
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7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 47. Dla jednostki terenowej 3j I–E ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren obiektów i urządzeń elek-
troenergetycznych 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 1,0 

b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,0 

c) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja/7m 

d) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

e) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

f) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) w przypadku likwidacji istniejącego obiektu 
wyklucza się samodzielne zagospodarowanie 
terenu i ustala jego zagospodarowanie wspól-
nie z jednostką terenową 3k 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bez Nazwy 
2KDD 

5) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 48. Dla jednostki terenowej 3k U–O/US ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług oņwiaty, sportu i re-
kreacji z moŊliwoņcią lokalizacji funkcji uzupeł-
niających 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,2 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 0,6 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 16m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaski 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) zakazuje się umieszczania noņników reklamo-
wych 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację garaŊu podziemnego 
dla uŊytkowników zewnętrznych, zgodnie z za-
sięgiem na rysunku planu 

d) zagospodarowanie terenu na stropie garaŊu 
podziemnego w formie boisk szkolnych i ziele-
ni urządzonej z dopuszczeniem nieuciąŊliwych 
urządzeń niezbędnych do funkcjonowania ga-
raŊu, w tym czerpni i wyrzutni powietrza 

e) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury i urządzeń sportu i rekreacji przed li-
niami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bez Nazwy 
2KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni, z kompletnym programem 
sportowo-rekreacyjnym odpowiednim dla 
przeznaczenia terenu 

b) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 
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§ 49. Dla jednostki terenowej 3l U–Th ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług turystyki – hotel 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,8 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 7,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 44m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) realizacja obiektu charakterystycznego 

j) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

k) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

l) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wołoskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wołoskiej 

d)  ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Woło-
skiej, 

e) gaz – bez gazu przewodowego 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bez Nazwy 
2KDD oraz od strony dodatkowej jezdni w li-
niach rozgraniczających ul. Wołoskiej 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

c) dopuszczenie usunięcia zieleni wymienionej w 
lit. a) w zakresie niezbędnym do realizacji 
wjazdu; 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 50. Dla jednostki terenowej 4a U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 6 kondy-
gnacji/26,5 m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wołoskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wołoskiej 
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d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Wołoskiej 1KDG oraz od ul. Domaniew-
skiej znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 51. Dla jednostki terenowej 4b U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 5,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 40,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wołoskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Domaniewskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 52. Dla jednostki terenowej 4c U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,2 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 239 – 51183 – Poz. 8507 
 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

d) obowiązek zapewnienia dojazdu do jednostki 
terenowej 4d, 5c i 5e poprzez istniejącą drogę 
wewnętrzną włączoną do ul. Domaniewskiej 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Domaniewskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Domaniewskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 53. Dla jednostki terenowej 4d U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,1 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 7 kondy-
gnacji/30 m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
– wg rysunku planu 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

d) obowiązek zapewnienia dojazdu do jednostek 
terenowych 5c i 5e poprzez istniejącą drogę 
wewnętrzną włączoną do ul. Domaniewskiej 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Rodziny Hiszpańskich 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Doma-
niewskiej 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu, przez 
istniejącą drogę wewnętrzną w jednostce tere-
nowej 4c 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 
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§ 54. Dla jednostki terenowej 4e U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wołoskiej 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wołoskiej 1KDG 
przez istniejącą drogę wewnętrzną w jednostce 
terenowej 4f 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

 

 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 55. Dla jednostki terenowej 4f UC(U) ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren obiektu handlowego o po-
wierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000m2 

b) dopuszczalne: usługi wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,75 

b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,1 

c) maksymalna wysokoņć zabudowy – 29m 

d) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

e) linie zabudowy – wg rysunku planu 

f) dachy płaskie 

g) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

h) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

d) obowiązek zapewnienia dojazdu do jednostek 
terenowych 4d, 4e, 5e, 5f, 5h poprzez istniejącą 
drogę wewnętrzną włączoną do ul. Domaniew-
skiej i al. Wilanowskiej 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich lub w Al. Lotników 
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d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w Al. Lotników 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Wołoskiej 1KDG i al. Wilanowskiej 2KDG 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 56. Dla jednostki terenowej 5a U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,8 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 8 kondy-
gnacji/33,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

 

 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

d) obowiązek zapewnienia dojazdu do jednostki 
terenowej 5b i 5d poprzez drogę wewnętrzną 
włączoną do ul. Domaniewskiej 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wołoskiej 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 57. Dla jednostki terenowej 5b U–N/U/U–A usta-
la się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług nauki, usług i usług 
administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 
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h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

d) obowiązek zapewnienia dojazdu do jednostki 
terenowej 5d poprzez drogę wewnętrzną włą-
czoną do ul. Domaniewskiej 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wołoskiej 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu, przez 
drogę wewnętrzną w jednostkach terenowych 
5a i 5d 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 58. Dla jednostki terenowej 5c U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
– wg rysunku planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wołoskiej 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu, przez 
istniejącą drogę wewnętrzną w jednostkach te-
renowych 4c i 4d 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 
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6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

b) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 59. Dla jednostki terenowej 5d U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c)  maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-
dowy – 2,4, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
– wg rysunku planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

d) obowiązek zapewnienia dojazdu do jednostki 
terenowej 5b poprzez drogę wewnętrzną włą-
czoną do ul. Domaniewskiej 

 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wołoskiej 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu przez 
drogę wewnętrzną w jednostkach 5a i 5b 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 60. Dla jednostki terenowej 5e U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w Al. Lotników 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Domaniewskiej 
znajdującej się poza granicami planu, przez 
istniejącą drogę wewnętrzną w jednostkach te-
renowych 4c, 4d i 4f 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

b) zakaz lokalizacji obiektów uciąŊliwych 

c) dopuszcza się wyłącznie małe i ņrednie przed-
siębiorstwa produkcyjne stosujące nowocze-
sne technologie 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

 

 

 

§ 61. Dla jednostki terenowej 5f U/KD–G ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług, garaŊy i parkingów 
wielopoziomowych 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wołoskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Rodziny Hisz-
pańskich 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Rodziny Hiszpańskich 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w Al. Lotników 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wołoskiej 1KDG 
i al. Wilanowskiej 2KDG przez istniejącą drogę 
wewnętrzną w jednostce terenowej 4f 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 
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6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 62. Dla jednostki terenowej 5g I–E/U ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren obiektów i urządzeń elek-
troenergetycznych oraz usług 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,6 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 16m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

g) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od al. Wilanowskiej 
2KDG przez istniejącą drogę wewnętrzną 5i 
KDW 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej na 
granicy z sąsiednimi terenami 

6) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 63. Dla jednostki terenowej 5h U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g)  linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w Al. Lotników 

b) ņcieki sanitarne do kanału w Al. Lotników 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w  
Al. Lotników 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w Al. Lotników 

e) gaz – nie jest wymagany 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od al. Wilanowskiej 
2KDG przez istniejącą drogę wewnętrzną w 
jednostce terenowej 4f 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 
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6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 64. Dla jednostki terenowej 5i KDW ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren drogi wewnętrznej istnieją-
cej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) zakaz zabudowy 

c) liczba jezdni: jedna 

d) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

e) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od Al. Wilanowskiej 
2KDG 

5) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 0% 

§ 65. Dla jednostki terenowej 5j MW(U) ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,7 

 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy - 13 kondy-
gnacji/41m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy - wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziemnych 

b) zakazuje się lokalizacji 

- usług uciąŊliwych 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Langego 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Langego 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Langego 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Langego 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Langego 3KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

b) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 
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7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
5%. 

§ 66. Dla jednostki terenowej 5k MW(U) ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

b) dopuszczalne: usługi wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,35 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziemnych 

b) zakazuje się lokalizacji 

- usług uciąŊliwych 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Langego 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Langego 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Langego 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Langego 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Langego 3KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 67. Dla jednostki terenowej 5l MW(U)/KD–G 
ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz garaŊy i parkingów wielo-
poziomowych 

b) dopuszczalne: usługi wbudowane w budynki 
mieszkalne 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 
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j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziemnych 
budynków mieszkalnych 

b) zakazuje się lokalizacji 

- usług uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Langego 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Langego 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Langego 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Langego 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Langego 3KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

c) obowiązek zwiększenia o 30% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 68. Dla jednostki terenowej 5m MW(U/U–A) 
ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

b) dopuszczalne: usługi i usługi administracji 
wbudowane w budynki funkcji podstawowej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 35m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług uciąŊliwych 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Langego 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Langego 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Langego 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Langego 

e) gaz z gazociągu w ul. Domaniewskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 
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5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Langego 3KDD i 
od al. Wilanowskiej 2KDG przez istniejącą dro-
gę wewnętrzną 5i KDW 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

b) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 69. Dla jednostki terenowej 5n ZP 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren zieleni urządzonej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 75% 

b) zakaz zabudowy 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

d) zakaz rozmieszczania noņników reklamowych 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się urządzenia infrastruktury tech-
nicznej niezbędne do zapewnienia funkcjono-
wania terenu, ale niewymagające specjalnych 
wydzieleń terenowych 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Langego 3KDD 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) rewaloryzacja i uzupełnienie terenu zieleni 
urządzonej 

b) wykorzystanie elementów istniejącej zieleni w 
załoŊeniach projektowych 

c) wprowadzenie roņlin okrywowych zwłaszcza 
pod drzewami 

d) wprowadzenie kompozycji z roņlin ozdobnych 

e) wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony  
Al. Wilanowskiej 

 

 

6) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 70. Dla jednostki terenowej 6a U/U-A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,7 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 40,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług uciąŊliwych 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Taņmowej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Taņmowej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Taņmowej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Taņmowej 

e) gaz z gazociągu w ul. Taņmowej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 
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5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
3KDL i ul Taņmowej 4KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony linii 
kolejowej 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 71. Dla jednostki terenowej 6b U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Taņmowej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Taņmowej 

 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Taņmowej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Taņmowej 

e) gaz z gazociągu w ul. Taņmowej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
3KDL i ul Taņmowej 4KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie lub przesadzenie istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

c) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

b) zakaz lokalizacji obiektów uciąŊliwych 

c) dopuszcza się wyłącznie małe i ņrednie przed-
siębiorstwa produkcyjne stosujące nowocze-
sne technologie 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 72. Dla jednostki terenowej 6c U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,8 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 28m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 
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h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Taņmowej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Taņmowej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Taņmowej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Taņmowej 

e) gaz z gazociągu w ul. Taņmowej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul Taņmowej 4KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 73. Dla jednostki terenowej 6d U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 9m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

k) w częņci południowej terenu dopuszcza się 
wysokoņć zabudowy do 33m na maksymalnej 
powierzchni 25m x 25m 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się wyłącznie małe i ņrednie przed-
siębiorstwa produkcyjne stosujące nowocze-
sne technologie 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Taņmowej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Taņmowej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Taņmowej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Taņmowej 

e) gaz z gazociągu w ul. Taņmowej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
3KDL i ul Taņmowej 4KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) zachowanie lub przesadzenie istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 
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c) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 74. Dla jednostki terenowej 7a U/U–A(MW) usta-
la się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

b) dopuszczalne: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy usługowej – 20% 

b) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25% 

c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy 

- 30m w pasie o szerokoņci 40m od obowią-
zującej linii zabudowy 

- 26,5m na pozostałym terenie 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

g) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

h) linie zabudowy – wg rysunku planu 

i) dachy płaskie 

j) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

k) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

l) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Taņmowej lub w ul. 
Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Taņmowej lub 
w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Taņmowej lub w ul. Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Taņmowej 

e) gaz z gazociągu w ul. Taņmowej lub w ul. Ma-
rynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul Taņmowej 4KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

c) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie 

d) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 75. Dla jednostki terenowej 7b U(MW) ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług 

b) dopuszczalne: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy 

- 30m w pasie o szerokoņci 40m od obowią-
zującej linii zabudowy 

- 26,5m na pozostałym terenie 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7  

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się w pasie 25m od ul. Wynalazek 
realizację zabudowy w granicach z jednostką 
terenową 7d, pod warunkiem realizacji w tych 
granicach ņcian bez otworów okiennych i 
drzwiowych, umoŊliwiających kształtowanie 
pierzei ciągłej wzdłuŊ ul. Wynalazek 

b) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wynalazek lub w ul. 
Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wynalazek lub 
w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wynalazek lub w ul. Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wynalazek 

e) gaz z gazociągu w ul. Wynalazek lub w ul. Ma-
rynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wynalazek 
5KDD 

b) do czasu realizacji nowego zagospodarowania 
dopuszcza się zachowanie istniejącego wjazdu 
od ulicy 2KDGP 

c) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

d) obowiązek zwiększenia o 20% iloņci miejsc po-
stojowych w stosunku do liczby wynikającej z 
wskaňników i przeznaczenia ich dla uŊytkowni-
ków zewnętrznych 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 76. Dla jednostki terenowej 7c U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6 

b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0 

c) maksymalna wysokoņć zabudowy – 6 kondy-
gnacji/26,5m 

d) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

e) linie zabudowy – wg rysunku planu 

f) dachy płaskie 

g) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

h) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wynalazek lub w ul. 
Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wynalazek lub 
w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wynalazek lub w ul. Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wynalazek 

e) gaz z gazociągu w ul. Wynalazek lub w ul. Ma-
rynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wynalazek 
5KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 77. Dla jednostki terenowej 7d U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,7 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,2 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) dopuszcza się realizację zabudowy od strony 
północnej i południowej w granicach z jed-
nostką terenową 7b, pod warunkiem realizacji 
w tych granicach ņcian bez otworów okiennych 
i drzwiowych, umoŊliwiających kształtowanie 
pierzei ciągłej wzdłuŊ ul. Wynalazek 

b) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wynalazek lub w ul. 
Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wynalazek lub 
w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wynalazek lub w ul. Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wynalazek 

e) gaz z gazociągu w ul. Wynalazek lub w ul. Ma-
rynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wynalazek 
5KDD 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 78. Dla jednostki terenowej 7e I–C/U/U–A ustala 
się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren obiektów energetyki ciepl-
nej, usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4 
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c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Wynalazek lub w ul. 
Cybernetyki 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wynalazek lub 
w ul. Cybernetyki 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wynalazek lub w ul. Cybernetyki 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wynalazek 
lub w ul. Cybernetyki 

e) gaz z gazociągu w ul. Wynalazek lub w ul. Cy-
bernetyki 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wynalazek 
5KDD i od ul. Cybernetyki 3KDG 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

b) wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej na 
granicy z sąsiednimi terenami 

7) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 79. Dla jednostki terenowej 8a U/U–A ustala się 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15% 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,3 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 10 kondy-
gnacji/41m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu 

g) dachy płaskie 

h) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu 

a) zakazuje się lokalizacji 

- usług i obiektów uciąŊliwych 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną 

a) woda z wodociągu w ul. Marynarskiej 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej 

e) gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej 
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g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wynalazek 
5KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 80. Dla jednostki terenowej 8b U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Wynalazek, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wynalazek, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wynalazek, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wynala-
zek, 

e) gaz z gazociągu w ul. Wynalazek, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a)  obsługa komunikacyjna od ul. Wynalazek 
5KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a)  zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a)  warunki tymczasowego zagospodarowania 
wg § 14 pkt 1, 2, 

b)  zakaz lokalizacji obiektów uciąŊliwych, 

c) dopuszcza się wyłącznie małe i ņrednie przed-
siębiorstwa produkcyjne stosujące nowocze-
sne technologie; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 81. Dla jednostki terenowej 8c U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a)  minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b)  maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c)  maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-
dowy – 2,0, 

d)  maksymalna wysokoņć zabudowy –10 kondy-
gnacji/32m, 

e)  ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f)  linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g)  dachy płaskie, 

h)  lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Wynalazek, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Wynalazek, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Wynalazek, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Wynala-
zek, 

e) gaz z gazociągu w ul. Wynalazek, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Wynalazek 
5KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a)  zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 82. Dla jednostki terenowej 8d U/U-A/U-Th usta-
la się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji i 
usług turystyki – hotel; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 42m punktowe przewyŊszenie w północno-
wschodniej częņci terenu, 

- 30m na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b)  dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a)  obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 2KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym, 

b) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie; 
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7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-

nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 83. Dla jednostki terenowej 9a U/U-Th(MW) 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i teren usług turysty-
ki – hotel, 

b) dopuszczalne: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 41m punktowe przewyŊszenie w północno-
zachodnim naroŊniku terenu, 

- 30m na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowej wbudowanej w obiekty przeznaczenia 
podstawowego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu lub w ul. Ma-
rynarskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu lub w 
ul. Marynarskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu lub w ul. Marynarskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 
lub w ul. Marynarskiej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu lub w ul. Mary-
narskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 2KDZ, 

b) do czasu realizacji nowego zagospodarowania 
dopuszcza się zachowanie istniejącego wjazdu 
od ulicy 3KDGP, 

c) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej, 

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 84. Dla jednostki terenowej 9b I-E ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren obiektów i urządzeń elek-
troenergetycznych; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 
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b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,7, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 0,7, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja/7m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

g) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się likwidację istniejącego obiektu 
pod warunkiem realizacji wbudowanej stacji 
transformatorowej w jednostce terenowej 9a, 

b) w przypadku likwidacji istniejącego obiektu 
wyklucza się samodzielne zagospodarowanie 
terenu i ustala jego zagospodarowanie wspól-
nie z jednostką terenową 9a; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Marynarskiej 2KDGP; 

5) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 85. Dla jednostki terenowej 9c U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 5%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,35, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,8, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 44m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b)  dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a)  woda z wodociągu w ul. Marynarskiej, 

b)  ņcieki sanitarne do kanału w ul. Marynarskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Marynarskiej, 

d)  ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Marynar-
skiej, 

e)  gaz z gazociągu w ul. Marynarskiej, 

f)  energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g)  kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centra-
li telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) a) obsługa komunikacyjna przez istniejący 
wjazd od ul. Marynarskiej 3KDGP i od ul. Po-
stępu 2KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 86. Dla jednostki terenowej 9d MW/U ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług, 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25%, dla zabudowy usługowej 20%, 
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b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 30m - w pasie o szerokoņci 25m od linii za-
budowy wzdłuŊ ul. Cybernetyki 3KDG i ul. 
Postępu 2KDZ oraz w wyznaczonej liniami 
zabudowy północnej częņci terenu, 

- 26,5m na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu d150mm w ul. Postępu lub 
w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu lub w 
ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu lub w ul. Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 
lub w ul. Cybernetyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu lub w ul. Cyber-
netyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd i 
drogę wewnętrzną z ul. Cybernetyki 3KDG oraz 
od ul. Postępu 2KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni, 

b) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie, 

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 87. Dla jednostki terenowej 9e U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 
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b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 2KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 88. Dla jednostki terenowej 9f U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu lub w ul. Cy-
bernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu lub w 
ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu lub w ul. Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 
lub w ul. Cybernetyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu lub w ul. Cyber-
netyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 2KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2, 

b) zakaz lokalizacji obiektów uciąŊliwych, 

c) dopuszcza się wyłącznie małe i ņrednie przed-
siębiorstwa produkcyjne stosujące nowocze-
sne technologie; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 89. Dla jednostki terenowej 9g MW/U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usług i usług administracji; 
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25%, dla zabudowy usługowej 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Obrzeňnej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Obrzeňnej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Obrzeňnej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Obrzeňnej, 

e) gaz – nie jest wymagany, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Cybernetyki 3KDG, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu, 

b) wprowadzenie nowej zieleni,  

c) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 90. Dla jednostki terenowej 9h U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,6, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 13 kondy-
gnacji/44m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie,  

h) dopuszcza się nadwieszenia zabudowy wysu-
nięte poza linie zabudowy od strony ulicy 
3KDGP, o wysięgu nie większym niŊ 2,0m, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Obrzeňnej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Obrzeňnej, 
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c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Obrzeňnej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Obrzeňnej, 

e) gaz – nie jest wymagany, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ulicy 3KDGP i od ul. 6KDZ oraz jej przedłu-
Ŋenia w kierunku północnym w liniach rozgra-
niczających 3KDGP; 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 91. Dla jednostki terenowej 9i MW(U) ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,65 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,0 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy - 42m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziem-
nych, 

b) zakazuje się lokalizacji: 

- usług uciąŊliwych, 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie, 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Obrzeňnej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Obrzeňnej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Obrzeňnej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Obrzeňnej, 

e) gaz – nie jest wymagany, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ulicy 6KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni, 

b) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 92. Dla jednostki terenowej 9j U-Th/U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług turystyki – hotel, 
usług i usług administracji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,8, 
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c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 8,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- w północnej częņci terenu – 44 m, 

- w południowej częņci terenu – 30m, 

e) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

f) dachy płaskie, 

g) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

h) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) działania inwestycyjne powinny być uzgadnia-
ne z Wydziałem Obsługi Telekomunikacyjnej 
Biura Łącznoņci i Informatyki Komendy Głów-
nej Policji; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Obrzeňnej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Obrzeňnej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Obrzeňnej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Obrzeňnej, 

e) gaz – nie jest wymagany, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ulicy 6KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 93. Dla jednostki terenowej 10a U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 7 kondy-
gnacji/30m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Orzyckiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Orzyckiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Orzyckiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Orzyckiej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Orzyckiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 
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5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Orzyckiej 7KDL, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 94. Dla jednostki terenowej 10b U-Th ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług turystyki – hotel; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 37m punktowe przewyŊszenie w południo-
wo-zachodniej częņci terenu, 

- 23m na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) realizacja obiektu charakterystycznego, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a)  dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w Al. Wilanowskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w Al. Wilanowskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w  
Al. Wilanowskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w Al. Wilanow-
skiej, 

 

e) gaz z gazociągu w Al. Lotników, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od al. Wilanowskiej 
2KDG i od Al. Lotników znajdującej się poza 
granicami planu, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 95. Dla jednostki terenowej 11a ZP-I ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zieleni izolacyjnej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 70%, 

b) zakaz zabudowy, 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

d) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
4KDL; 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie wielowarstwowej zieleni izola-
cyjnej, w formie nasadzeń z drzew i krzewów, 

b) powiązanie kompozycyjne zieleni izolacyjnej z 
zielenią przyuliczną 4KDL; 

6) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 
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§ 96. Dla jednostki terenowej 11b U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,25, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,3, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 5 kondy-
gnacji/17m,  

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Cybernetyki 3KDG, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

 

 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 97. Dla jednostki terenowej 11c U ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 0,6, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 2 kondy-
gnacje/10m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy skoņne, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu m w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 
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g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Cybernetyki 
3KDG przez istniejącą drogę wewnętrzną w są-
siedniej jednostce terenowej, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 98. Dla jednostki terenowej 11d I-E ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren obiektów i urządzeń elek-
troenergetycznych; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,2, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 0,2, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja/7m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

g) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się likwidację istniejącego obiektu 
pod warunkiem realizacji wbudowanej stacji 
transformatorowej w jednostce terenowej 11e, 

b) w przypadku likwidacji istniejącego obiektu 
wyklucza się samodzielne zagospodarowanie 
terenu i ustala jego zagospodarowanie wspól-
nie z jednostką terenową 11e; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Cybernetyki 
3KDG; 

5) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 0% 

§ 99. Dla jednostki terenowej 11e U/U-A ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy –5 kondy-
gnacji/17m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowej wbudowanej w obiekty przeznaczenia 
podstawowego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Cybernetyki 3KDG, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 
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6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 100. Dla jednostki terenowej 11f U/U-A/P-S usta-
la się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji 
oraz magazynowania; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
4KDL, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 101. Dla jednostki terenowej 11g ZP ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zieleni urządzonej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) zakaz zabudowy, 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

d) zakaz rozmieszczania noņników reklamowych; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
4KDL, 

b) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej 

c) orientacyjny przebieg ciągu pieszego ogólno-
dostępnego 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie wielowarstwowej zieleni izola-
cyjnej, w formie nasadzeń z drzew i krzewów, 
odpowiednich do skali załoŊenia, 

b) powiązanie kompozycyjne zieleni izolacyjnej z 
zielenią terenów sąsiadujących 11i i 11j z wy-
korzystaniem odsuniętych pierzei zabudowy w 
tych terenach, 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni izolacyjnej z 
zielenią przyuliczną 4KDL; 
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6) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 102. Dla jednostki terenowej 11h U/U-A/KD-G 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji 
oraz garaŊy i parkingów wielopoziomowych;  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,3, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h)  lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
4KDL, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 103. Dla jednostki terenowej 11i MW(U) ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a)  podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziem-
nych, 

b) zakazuje się lokalizacji: 

- usług uciąŊliwych, 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie, 
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c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki lub w ul. 
6KDD, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki lub proj. kanału w ul. 6KDD, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Nowy Wynala-
zek 6KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

b) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji, 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni izolacyjnej w 
postaci projektowanych szpalerów drzew z zie-
lenią terenu sąsiadującego 11g ZP wg rysunku 
planu, 

d) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 104. Dla jednostki terenowej 11j U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a)  woda z wodociągu w ul. Cybernetyki lub w ul. 
6KDD, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki lub proj. kanału w ul. 6KDD, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
4KDL i ul. Nowy Wynalazek 6KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 
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b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym, 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni izolacyjnej w 
postaci projektowanych szpalerów drzew z zie-
lenią terenu sąsiadującego 11g ZP wg rysunku 
planu; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 105. Dla jednostki terenowej 11k ZP-I ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zieleni izolacyjnej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 70%, 

b) zakaz zabudowy, 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

d) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

d) dopuszcza się, w granicach jednostki tereno-
wej 11k, korektę lokalizacji projektowanych na-
sadzeń drzew i krzewów oraz przebiegu ņcieŊki 
rowerowej w związku przewidywaną moderni-
zacją linii kolejowej; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej II 
4KDL, 

b) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie wielowarstwowej zieleni izola-
cyjnej, w formie nasadzeń z drzew i krzewów, 

b) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

c) nasadzenia grup zieleni wg rysunku planu, 

d) powiązanie kompozycyjne zieleni izolacyjnej z 
zielenią przyuliczną 4KDL; 

 

6) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 106. Dla jednostki terenowej 11l U/U-A/P-S usta-
la się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji i 
magazynowania; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. 5KDL, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. 5KDL, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
5KDL, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. 5KDL, 

e) gaz – nie jest wymagany, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 
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5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Nowy Wynala-
zek 5KDL, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b, 

c) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 107. Dla jednostki terenowej 12a MW(U) ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j)  lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziem-
nych, 

b) zakazuje się lokalizacji: 

- usług uciąŊliwych, 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 

warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie, 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki lub w ul. 
6KDD, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki 
lub w 6KDD, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki lub proj. kanału w ul. 6KDD, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki lub w ul. 6KDD, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Nowy Wynala-
zek 6KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

b) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji, 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
mieszkaniowych z zielenią terenu sąsiadujące-
go nowoprojektowanej ulicy 6KDD przez 
wprowadzenie zieleni przyulicznej przed wy-
znaczonymi pierzejami zabudowy, 

d)  obowiązek przeprowadzenia badań gruntu 
oraz - jeņli zanieczyszczenie zostanie stwier-
dzone - doprowadzenie stanu gruntu do stan-
dardów jakoņci okreņlonych w obowiązującym 
prawie, 

e) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 
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§ 108. Dla jednostki terenowej 12b MW(U) ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 5,7, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 33,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) dopuszcza się nadwieszenia zabudowy wysu-
nięte poza linie zabudowy od strony ulicy 
3KDG, o wysięgu nie większym niŊ 2,5m, 

j) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

k) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

l) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziem-
nych, 

b) zakazuje się lokalizacji: 

- usług uciąŊliwych, 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie, 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Cybernetyki 3KDG, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni,  

b) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 109. Dla jednostki terenowej 12c U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 
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b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Cybernetyki 3KDG, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) zachowanie lub przesadzenie istniejących 
drzew o walorach przyrodniczych zaznaczo-
nych na rysunku planu, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 110. Dla jednostki terenowej 12df U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,7, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 32m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 
lub Cybernetyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Postępu 3KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 111. Dla jednostki terenowej 12e U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Cybernetyki 3KDG, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym, 

b) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 112. Dla jednostki terenowej 12g U-O/US/U-Zz 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług oņwiaty, sportu i re-
kreacji oraz Ŋłobków z moŊliwoņcią lokalizowa-
nia funkcji uzupełniających; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) zakazuje się umieszczania noņników reklamo-
wych; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury i urządzeń sportu i rekreacji przed li-
niami zabudowy, 
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d) obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego 
przejņcia pieszego o minimalnej szerokoņci 
1,5m  

e) teren przeznaczony pod realizację szkoły pu-
blicznej i Ŋłobka; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) ody opadowe i roztopowe do kanału w ul. Po-
stępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Postępu 3KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni z kompletnym programem 
sportowo – rekreacyjnym odpowiednim dla 
przeznaczenia jednostki terenowej, 

b) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 113. Dla jednostki terenowej 12h U/U-A/MW 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji i 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25%, 

b) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy usługowej - 20%, 

c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

g) minimalna wysokoņć zabudowy – 12m, 

h) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

i) dachy płaskie, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług uciąŊliwych, 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c)  dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury przed liniami zabudowy, 

d) obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego 
przejņcia pieszego o minimalnej szerokoņci 
1,5m wzdłuŊ granicy z sąsiednią jednostką te-
renową 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu lub w ul. 
6KDD, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 
lub w ul. 6KDD, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Nowy Wynala-
zek 6KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

b) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanej ulicy 6KDD przez wprowa-
dzenie zieleni przyulicznej przed wyznaczonymi 
pierzejami zabudowy, 
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c) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej, 

d) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej, 

e) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 114. Dla jednostki terenowej 12i U/U-A/P-S/MW 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji, 
magazynowania i zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25%, 

b) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy usługowej i magazyno-
wej- 20%, 

c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6, 

d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy – 26,5m, 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

g) minimalna wysokoņć zabudowy – 12m, 

h) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

i) dachy płaskie, 

j) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

k) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

l) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu lub w ul. 
5KDL, 6KDD, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu 
lub w ul. 5KDL, 6KDD, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Nowy Wynala-
zek 5KDL i 6KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

b) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanych ulic 5KDL i 6KDD przez 
wprowadzenie zieleni przyulicznej przed wy-
znaczonymi pierzejami zabudowy, 

c) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej, 

d) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym, 

e) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 115. Dla jednostki terenowej 12j U ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług; 
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,7, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 0,7, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 4,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie ustaleniami w § 5 pkt 6  
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Postępu 3KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

 

 

§ 116. Dla jednostki terenowej 12k U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 6 kondy-
gnacji/26,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

i) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych, 

c) obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego 
przejņcia pieszego o minimalnej szerokoņci 
1,5m wzdłuŊ granicy z sąsiednimi jednostkami 
terenowymi 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 
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5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a)  obsługa komunikacyjna przez istniejące wjaz-
dy od ul. Postępu 3KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 117. Dla jednostki terenowej 12l U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 3KDZ 
przez drogę wewnętrzną 12m KDW, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 118. Dla jednostki terenowej 12m KDW ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren drogi wewnętrznej istnieją-
cej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakaz zabudowy, 

b) liczba jezdni: jedna, 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

d) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 3KDZ; 

5) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 119. Dla te jednostki terenowej 12n U/U-A/P-S 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji i 
magazynowania; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 
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b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 1,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu:  

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, miejsca składowania odpadów 
niezbędne do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, ale niewymagające specjalnych wydzie-
leń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Bokserskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Nowy Wynala-
zek 5KDL i od ul. Bokserskiej, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

b) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanej ulicy 5KDL przez wprowa-

dzenie zieleni przyulicznej przed wyznaczonymi 
pierzejami zabudowy, 

c) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 120. Dla jednostki terenowej 12o U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Bokserskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 
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g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bokserskiej 
6KDL przez drogę wewnętrzną 12s KDW, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 121. Dla jednostki terenowej 12p U/U-A/U-
Th/KD-G ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji, 
usług turystyki – hotel oraz garaŊy i parkingów 
wielopoziomowych; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m z wyłą-
czeniem garaŊy nadziemnych, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

 

 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Postępu 3KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 122. Dla jednostki terenowej 12r U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 3,2, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 33,5m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 
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i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Bokserskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bokserskiej 
6KDL przez drogę wewnętrzną 12s KDW, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

7) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 123. Dla jednostki terenowej 12s KDW ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren drogi wewnętrznej istnieją-
cej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) zakaz zabudowy, 

c) liczba jezdni: jedna, 

d) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

e) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bokserskiej 
6KDL 

5)  Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 124. Dla jednostki terenowej 12t U/U-A/U-Th/KD-
G ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji, 
usług turystyki – hotel oraz garaŊy i parkingów 
wielopoziomowych; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 
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- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu lub w ul. 
Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu lub w 
ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu lub w ul. Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu lub w ul. Bok-
serskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Bokserskiej 
6KDL przez drogę wewnętrzną 12s KDW, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 125. Dla jednostki terenowej 13a MW(U) ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 5,0, 

 

 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 40m - punktowe przewyŊszenie w północ-
no-zachodnim naroŊniku terenu, ze zwyŊ-
kami zabudowy na fragmentach pierzei – 
30m, 

- 23,5m na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się realizację zabudowy od strony 
południowej w granicy z jednostką terenową 
13b, pod warunkiem realizacji ņciany bez otwo-
rów okiennych i drzwiowych, umoŊliwiającej 
kształtowanie pierzei ciągłej wzdłuŊ ul. Postę-
pu, 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu lub w 
ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu lub w ul. Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 
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5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna o strony ul. Postępu, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji, 

b) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 126. Dla jednostki terenowej 13b U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 30m w pasie o szerokoņci 25 m od obowią-
zującej linii zabudowy, 

- 23m na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się w pasie 35m od ul. Postępu re-
alizację zabudowy w granicach z jednostkami 
terenowymi 13a i 13c, pod warunkiem realiza-
cji w tych granicach ņcian bez otworów okien-
nych i drzwiowych, umoŊliwiających kształto-
wanie pierzei ciągłej wzdłuŊ ul. Postępu oraz z 
obowiązkiem realizacji przejazdu bramowego 
w głąb terenu, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu lub w 
ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu lub w ul. Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Postępu 3KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanego ciągu pieszego na tere-
nie 13h przez wprowadzenie zieleni ozdobnej 
przed wyznaczonymi pierzejami zabudowy; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 127. Dla jednostki terenowej 13c U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 
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b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,8, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 5,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się realizację zabudowy od strony 
północnej w granicy z jednostką terenową 13b, 
pod warunkiem realizacji ņciany bez otworów 
okiennych i drzwiowych, umoŊliwiającej kształ-
towanie pierzei ciągłej wzdłuŊ ul. Postępu, 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 3KDZ 
przez istniejącą drogę wewnętrzną w sąsied-
niej jednostce terenowej, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 128. Dla jednostki terenowej 13d U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usługi usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16 m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 
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d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Postępu 3KDZ,  

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

b) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanego ciągu pieszego na tere-
nie 13h i 13i przez wprowadzenie zieleni 
ozdobnej przed wyznaczonymi pierzejami za-
budowy; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 129. Dla jednostki terenowej 13e MW/U/U-A 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – 25%,  

b) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla zabudowy usługowej - 20%, 

c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

e) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 40,5m - punktowe przewyŊszenie w pierw-
szej linii zabudowy od strony ul. Bokser-
skiej, 

- 30m - punktowe przewyŊszenia wzdłuŊ wy-
znaczonej liniami zabudowy osi poprzecz-
nej układu w -centralnej częņci terenu, 

- 26,5m - na pozostałym terenie, 

 

 

f) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

g) minimalna wysokoņć zabudowy – 16 m, 

h) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

i) dachy płaskie, 

j) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

k) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

l) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Cybernetyki 3KDG i od ul. Projektowanej 
V 9KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej w for-
mie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji, 
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b) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanego ciągu pieszego na tere-
nie 13h i 13i przez wprowadzenie zieleni 
ozdobnej przed wyznaczonymi pierzejami za-
budowy, 

c) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie, 

d) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 130. Dla jednostki terenowej 13f MW(U) ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,6, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 44m - w pasie o szerokoņci 40m od linii za-
budowy wzdłuŊ ulicy Obrzeňnej, 

- 37m - na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

 

 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziem-
nych, 

b) zakazuje się lokalizacji: 

- usług uciąŊliwych, 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie, 

c)  dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki lub w ul. 
Obrzeňnej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki 
lub w ul. Obrzeňnej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki lub w ul. Obrzeňnej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki lub w ul. Obrzeňnej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki lub w ul. 
Obrzeňnej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Obrzeňnej 5KDZ i od ul. Projektowanej V 
9KDD, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących szpale-
rów drzew, 

b) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji, 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią przyuliczną 9KDD przez 
wprowadzenie zieleni ozdobnej przed wyzna-
czonymi pierzejami zabudowy, 

d) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie, 

e) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 
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7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-

nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 131. Dla jednostki terenowej 13g U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,9, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 7,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 13 kondy-
gnacji/44m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

g) dachy płaskie, 

h) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki lub w ul. 
Obrzeňnej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki 
lub w ul. Obrzeňnej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki lub w ul. Obrzeňnej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki lub w ul. Obrzeňnej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki lub w ul. 
Obrzeňnej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Obrzeňnej 5KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 132. Dla jednostki terenowej 13h ZP ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zieleni urządzonej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 75%, 

b) zakaz zabudowy, 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

d) zakaz rozmieszczania noņników reklamowych; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Cybernetyki 
3KDG, 

b) orientacyjny przebieg ciągu pieszego ogólno-
dostępnego 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

b) powiązanie kompozycyjne zieleni towarzyszą-
cej ciągowi pieszemu z zielenią terenów sąsia-
dujących 13b, 13d, 13e przez wykorzystanie 
odsuniętych pierzei zabudowy w tych tere-
nach; 
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6) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 133. Dla jednostki terenowej 13i ZP ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zieleni urządzonej; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 75%, 

b) zakaz zabudowy, 

c) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

d) zakaz rozmieszczania noņników reklamowych; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej niezbędne do zapewnienia funk-
cjonowania terenu, ale niewymagające spe-
cjalnych wydzieleń terenowych, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

d) dopuszcza się przeprowadzenie drogi we-
wnętrznej łączącej tereny 13j i 13r; 

4) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej V 
9KDD, 

b) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

c) orientacyjny przebieg ciągu pieszego ogólno-
dostępnego 

5) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie wielowarstwowej zieleni w 
formie nasadzeń z drzew i krzewów, odpo-
wiednich do skali załoŊenia oraz programu dla 
zieleni urządzonej, 

b) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

c) powiązanie kompozycyjne z zielenią terenów 
sąsiadujących: 13e i 13f, przez wykorzystanie 
odsuniętych pierzei zabudowy w tych tere-
nach; 

6) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
0%. 

§ 134. Dla jednostki terenowej 13j U/U-A/U-Z/U-Th 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji, 
usług zdrowia oraz usług turystyki – hotel; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 15%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,6, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 30m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Postępu 3KDZ i poprzez drogę we-
wnętrzną połoŊoną w północnej częņci terenu, 

b) orientacyjny przebieg ciągu pieszego ogólno-
dostępnego 

c) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 
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6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanego ciągu pieszego na tere-
nie 13i, przez wprowadzenie zieleni ozdobnej 
przed wyznaczonymi pierzejami zabudowy 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 135. Dla jednostki terenowej 13k MW(U) ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) dopuszczalne: usługi - wbudowane w budynki 
funkcji podstawowej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 37m punktowe przewyŊszenia, 

- 30m na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

 

 

 

3) Szczególne warunki w uŊytkowaniu terenu oraz 
ograniczenia zagospodarowania: 

a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w 
dwóch najniŊszych kondygnacjach naziem-
nych, 

b) zakazuje się lokalizacji: 

- usług uciąŊliwych, 

- usług związanych z obsługą komunikacji, 
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie, 

c) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, terenu, miej-
sca składowania odpadów niezbędne do za-
pewnienia funkcjonowania ale niewymagające 
specjalnych wydzieleń terenowych, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Obrzeňnej lub w ul. 
Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Obrzeňnej lub 
w ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Obrzeňnej lub w ul. Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Obrzeňnej 
lub w ul. Bokserskiej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Obrzeňnej lub w ul. Bok-
serskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejące wjazdy 
od ul. Obrzeňnej 5KDZ, od ul. Projektowanej V 
9KDD i poprzez drogę wewnętrzną połoŊoną w 
północnej częņci terenu, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) zachowanie i pielęgnacja istniejących grup 
drzew lub krzewów zaznaczonych na rysunku 
planu, 

b) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji, 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią przyuliczną 9KDD, 

d) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 
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8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 136. Dla jednostki terenowej 13l U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy - 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Postępu, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Postępu, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Postępu, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Postępu, 

e) gaz z gazociągu w ul. Postępu, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 3KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 137. Dla jednostki terenowej 13n MW/U/U-A 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usług i usług administracji; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy - 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 
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4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Bokser-
skiej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Bokserskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna przez istniejący wjazd 
od ul. Bokserskiej 4KDZ, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej, 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu 13i, 

d) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 138. Dla jednostki terenowej 13o U/U-A/U-Th 
ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług, usług administracji i 
usług turystyki – hotel; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,5, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 4,0, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy – 40 m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16 m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich, jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Bokser-
skiej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Bokserskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 3KDZ 
poprzez teren 13l, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 139. Dla jednostki terenowej 13p U/U-A ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług i usług administracji, 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 
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b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,4, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy - 23m, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

j) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 

4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Bokserskiej, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Bokserskiej, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Bokserskiej, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Bokser-
skiej, 

e) gaz z gazociągu w ul. Bokserskiej, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Postępu 3KDZ 
lub poprzez teren 13l, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 140. Dla jednostki terenowej 13r MW/U ustala 
się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług; 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) minimalny wskaňnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%, 

b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
– 0,4, 

c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudo-
wy – 2,5, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy: 

- 40,5m - punktowe przewyŊszenie w pierw-
szej linii zabudowy od strony ul. Bokser-
skiej, 

- 30m - punktowe przewyŊszenia wzdłuŊ wy-
znaczonej liniami zabudowy osi poprzecz-
nej układu w centralnej częņci terenu, 

- 26,5m - na pozostałym terenie, 

e) ograniczenia wysokoņciowe ze względu na 
ruch lotniczy, wg § 10, 

f) minimalna wysokoņć zabudowy – 16 m, 

g) linie zabudowy – wg rysunku planu, 

h) dachy płaskie, 

i) strefa wymaganego lokowania usług w parte-
rach budynków, dostępnych z poziomu terenu 
od strony przestrzeni publicznej – wg rysunku 
planu, 

j) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami w 
§ 5 pkt 5, 

k) rozmieszczanie noņników reklamowych i ele-
mentów MSI zgodnie z ustaleniami w § 5 pkt 6 
i 7; 

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŊytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji: 

- usług i obiektów uciąŊliwych, 

- obiektów obsługi komunikacji takich jak: 
stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty 
samochodowe, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie, 

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca 
składowania odpadów niezbędne do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale niewymaga-
jące specjalnych wydzieleń terenowych, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury przed liniami zabudowy; 
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4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) woda z wodociągu w ul. Cybernetyki, 

b) ņcieki sanitarne do kanału w ul. Cybernetyki, 

c) wody opadowe i roztopowe do kanału w ul. 
Cybernetyki, 

d) ciepło z miejskiej sieci cieplnej w ul. Cyberne-
tyki, 

e) gaz z gazociągu w ul. Cybernetyki, 

f) energia elektryczna z najbliŊszej stacji trans-
formatorowej, 

g) kablowe łącza telefoniczne z najbliŊszej centrali 
telefonicznej, 

h) odpady komunalne odbierane w zorganizowa-
nym przez gminę systemie obsługi; 

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna od ul. Projektowanej V 
9KDD i poprzez drogę wewnętrzną, 

b) wskaňniki parkingowe wg § 12 pkt 12 lit. a i b; 

6) Zasady i warunki ochrony ņrodowiska: 

a) wprowadzenie nowej zieleni rekreacyjnej w 
formie zróŊnicowanej, wysokiej i niskiej zieleni 
urządzonej z placami zabaw dla dzieci i miej-
scami rekreacji towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej, 

b) realizacja zieleni o charakterze dekoracyjnym i 
reprezentacyjnym towarzyszącej zabudowie 
usługowej 

c) powiązanie kompozycyjne zieleni terenów 
usługowych z zielenią terenu sąsiadującego 
nowoprojektowanego ciągu pieszego na tere-
nie 13i oraz zielenią przyuliczną 9KDD przez 
wprowadzenie zieleni ozdobnej przed wyzna-
czonymi pierzejami zabudowy, 

d) obowiązek przeprowadzenia badań gruntu oraz 
- jeņli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone - 
doprowadzenie stanu gruntu do standardów 
jakoņci okreņlonych w obowiązującym prawie, 

e) zasady ochrony przed hałasem zgodnie z usta-
leniami w § 6 pkt 4; 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-
nów: 

a) warunki tymczasowego zagospodarowania wg 
§ 14 pkt 1, 2; 

8) Stawki procentowe: 

a) stawka procentowa słuŊąca naliczaniu opłaty 
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci wynosi 
20%. 

§ 141. Dla jednostki terenowej 1KDGP ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) główna ruchu przyspieszonego; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających – 
zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) adaptacja jezdni południowego odcinka ul. 
Suwak, bez włączenia do jezdni głównych ulicy 
Marynarskiej, 

c) realizacja jezdni łączącej ulicę 2KDL z 3KDL, 
pod estakadą węzła 

d) zakaz włączenia ulicy 4 KDD, 

e) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa i 
tramwajowa, 

f) zachowanie lokalizacji istniejącej pętli tramwa-
jowej ze zmianą geometrii pętli i połoŊenia to-
rowiska, 

g) chodniki po obu stronach ul. Marynarskiej, 

h) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

i) zachowanie i uzupełnienie istniejącego szpale-
ru drzew po południowej stronie ulicy, 

j) zachowanie lub przesadzenie drzewa o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonego na rysunku 
planu, 

k) wprowadzenie grup zieleni ozdobnej w rejonie 
wiaduktu wg rysunku planu, 

l) warunkowa lokalizacja projektowanych szpale-
rów drzew uzaleŊniona od przebiegu ņcieŊki 
rowerowej, 

m) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu z 
wyłączeniem skarp przy estakadach. 

§ 142. Dla jednostki terenowej 2KDGP ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) główna ruchu przyspieszonego; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 61,5 – 
63,0 m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 5KDD 

c) węzeł dwupoziomowy z ulicą 1KDZ - 2KDZ, 

d) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa i 
tramwajowa, 

e) chodniki po obu stronach ulicy, 

f) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

g) w miarę moŊliwoņci zachowanie i uzupełnienie 
istniejących szpalerów drzew, 

h) warunkowa lokalizacja projektowanych szpale-
rów drzew uzaleŊniona od przebiegu ņcieŊki 
rowerowej, 

i) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 143. Dla jednostki terenowej 3KDGP ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) główna ruchu przyspieszonego; 
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3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających – 
zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) adaptacja estakady w ciągu ulic Marynarska – 
Rzymowskiego, 

c) skrzyŊowania ciągu ulic Marynarska - Rzy-
mowskiego z ulicami 1KDG, 2KDG, 3KDG oraz 
ul. Orzycką znajdującą się poza granicami pla-
nu, 

d) adaptacja płn. odcinka ul. Obrzeňnej oraz 
skrzyŊowania z ulicą 3KDG, 

e) komunikacja zbiorowa: 

- linia autobusowa: ul. Marynarska, ul. Woło-
ska, al. Wilanowska, ul. Rzymowskiego, 

- linia tramwajowa: ul. Marynarska, ul. Wo-
łoska, 

f) chodniki po obu stronach ulic, 

g) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

h) warunkowa lokalizacja projektowanych szpale-
rów drzew uzaleŊniona od przebiegu ņcieŊki 
rowerowej, 

i) obsadzenie szpalerów zaleca się gatunkami 
drzew duŊych,  

j) konsekwentnie wprowadzony gatunek szpaleru 
powinien być zachowany wzdłuŊ całej pierzei 
ulicy, 

k)  w miejscach zbyt wąskich na wprowadzenie 
szpaleru z drzew zaleca się wprowadzenie Ŋy-
wopłotów swobodnych lub formowanych z ga-
tunków liņciastych, 

l)  w miejscach eksponowanych wprowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych, 

m) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 144. Dla jednostki terenowej 1KDG ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) główna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających 88,0 – 
93,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) adaptacja istniejących włączeń dróg we-
wnętrznych wg rysunku planu, 

c) skrzyŊowania z ulicami 3KDGP i ul. Doma-
niewską znajdującą się poza granicami planu, 

d) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa i 
tramwajowa, 

e) chodniki po obu stronach ulicy, 

f) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

g) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpale-
rów drzew, 

 

h) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

i) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

j) w miejscach eksponowanych wprowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych i pielęgnacja juŊ 
istniejących, 

k) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

l) dopuszczenie usunięcia zieleni wskazanej do 
zachowania w zakresie niezbędnym do realiza-
cji wjazdu na teren 3l. 

§ 145. Dla jednostki terenowej 2KDG ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) główna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających od 47,0 - 
87,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) skrzyŊowania z ulicami: 3KDGP, 7KDL i al. Lot-
ników znajdującą się poza granicami planu, 

c) adaptacja istniejących włączeń dróg we-
wnętrznych wg rysunku planu, 

d) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa, 

e) chodniki po obu stronach ulicy, 

f) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej 

g) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

h) w miejscach reprezentacyjnych prowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych, 

i) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

j) w miejscach zbyt wąskich na wprowadzenie 
szpaleru z drzew zaleca się wprowadzenie Ŋy-
wopłotów swobodnych lub formowanych z ga-
tunków liņciastych, 

k) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 146. Dla jednostki terenowej 3KDG ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) główna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających od 
35,0m do 50,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊo-
wań, 

b) skrzyŊowania z ulicami: 3KDGP, 2KDZ – 3KDZ, 
3KDL – 4KDL, 

c) skrzyŊowania z ulicami 4KDD, 5KDD - 6KDD, 
9KDD  
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d) realizacja nad torami kolejowymi estakady łą-
czącej z ul. 17 Stycznia znajdującą się poza 
granicami planu, 

e) adaptacja istniejących włączeń dróg we-
wnętrznych, 

f) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa, 

g) chodniki po obu stronach ulicy, 

h) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

i) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, z wyjątkiem drzew w złym stanie, dla 
których jest moŊliwa ich wymiana na nowe 
bardziej odpowiednie do warunków przyulicz-
nych, 

j) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

k) w miejscach reprezentacyjnych prowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych, 

l) w dłuŊszym okresie: 10-15 lat, zaplanowana i 
konsekwentna wymiana drzew szpalerach 
przyulicznych: zastąpienie gat. topoli gatun-
kiem trwałym o mniej kruchych gałęziach i 
znoszącym warunki przyuliczne, zachowanie 
istniejących nasadzeń do momentu osiągnięcia 
przez nowe drzewa odpowiednich wymiarów. 

§ 147. Dla jednostki terenowej 1KDZ ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) zbiorcza; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 35,0 - 
40,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 2KDGP  

c) skrzyŊowanie z ulicami 2KDD i 8KDD  

d) skrzyŊowanie z ul. Domaniewską znajdujące się 
poza granicami planu, 

e) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa, 

f) chodniki po obu stronach ulicy, 

g) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej 

h) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpale-
rów drzew, 

i) warunkowa lokalizacja projektowanych szpale-
rów drzew uzaleŊniona od przebiegu ņcieŊki 
rowerowej, 

j) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących 
drzew w projektowanych układach zieleni, 

k) w miejscach reprezentacyjnych prowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych. 

§ 148. Dla jednostki terenowej 2KDZ ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

 

2) Klasa ulicy: 

a) zbiorcza; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 40,0 – 
41,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 2KDGP  

c) skrzyŊowanie z ulicą 3KDG, 

d) włączenia projektowanych dróg wewnętrznych 
wg rysunku planu, 

e) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa, 

f) chodniki po obu stronach ulicy, 

g) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

h) warunkowa lokalizacja projektowanych szpale-
rów drzew uzaleŊniona od przebiegu ņcieŊki 
rowerowej, 

i) zachowanie lub przesadzenie drzewa o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonego na rysunku 
planu, 

j) w miejscach reprezentacyjnych prowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych, 

k) w miejscach zbyt wąskich na wprowadzenie 
szpaleru z drzew zaleca się wprowadzenie Ŋy-
wopłotów swobodnych lub formowanych z ga-
tunków liņciastych, 

l) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 149. Dla jednostki terenowej 3KDZ ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) zbiorcza; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 36,0 – 
41,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicami 3KDG, 4KDZ, 

c) adaptacja istniejących włączeń dróg we-
wnętrznych wg rysunku planu, 

d) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa, 

e) chodniki po obu stronach ulicy, 

f) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

g) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących 
drzew w projektowanych układach zieleni, 

h) w miejscach reprezentacyjnych prowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych, 

i) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpale-
rów drzew, 

j) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

k) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

l) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 
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§ 150. Dla jednostki terenowej 4KDZ ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) zbiorcza; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 60,0 - 
74,5m, 

b) skrzyŊowania: z ulicą 3KDZ, 5KDZ, 6KDL i 9KDD 
oraz ul. Kłobucką i projektowaną ulicą stano-
wiącą przedłuŊenie ul. Postępu, znajdującymi 
się poza granicami planu, 

c) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa, 

d) chodniki po obu stronach ulicy, 

e) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

f) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących 
drzew w projektowanych układach zieleni, 

g) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

h) w miejscach reprezentacyjnych prowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych, 

i) wprowadzenie do grup zieleni gatunków drzew 
i krzewów zimozielonych, 

j) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpale-
rów drzew, 

k) wprowadzenie szpalerów z duŊych drzew 
wzdłuŊ ņcieŊki rowerowej, 

l) uzupełnienie lub częņciowa wymiana drzew w 
szpalerach istniejących z gatunków niskich, 

m) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 151. Dla jednostki terenowej 5KDZ ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) zbiorcza; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 35,0 - 
40,0m, 

b) skrzyŊowania z ulicami 3KDGP, 3KDG i 4KDZ, 

c) skrzyŊowania z ulicami: Kolady, Jadňwingów i 
Gruszczyńskiego znajdującymi się poza grani-
cami planu, 

d) komunikacja zbiorowa: linia autobusowa, 

e) chodniki po obu stronach ulicy, 

f) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej 

g) zachowanie i uzupełnienie oraz pielęgnacja 
istniejących szpalerów drzew, 

h) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

i) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

j) uzupełnienie układu zieleni o warstwę krze-
wów i zieleni niskiej, 

k) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 152. Dla jednostki terenowej 6KDZ ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji 

2) klasa ulicy: zbiorcza 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 36,0 - 
43,0m 

b) skrzyŊowania z jezdnią na przedłuŊeniu ul. 
Obrzeňnej w liniach rozgraniczających 3KDGP 
oraz z 3KDG 

c) chodniki po obu stronach ulicy 

d) zachowanie i uzupełnienie oraz pielęgnacja 
istniejących szpalerów drzew 

e) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu 

f) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni 

g) uzupełnienie układu zieleni o warstwę krze-
wów i zieleni niskiej 

h) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu 

§ 153. Dla jednostki terenowej 1KDL ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) lokalna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 12,0 - 
25,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 2KDL, 1KDD i 7KDD, 

c) chodniki po obu stronach ulicy, 

d) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

e) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących 
drzew i krzewów w projektowanych układach 
zieleni, 

f) warunkowa lokalizacja projektowanych szpale-
rów drzew uzaleŊniona od przebiegu ņcieŊki 
rowerowej, 

g) stopniowa wymiana i zastąpienie w dłuŊszym 
okresie nasadzeń z gat. topoli na bardziej trwa-
łe i odpowiednie, 

h) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 154. Dla jednostki terenowej 2KDL ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 
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2) Klasa ulicy: 

a) lokalna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 10,0 - 
36,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 1KDL, 1KDD i 7KDD, 

c) chodniki po stronie północnej ulicy, 

d) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących 
drzew i krzewów w projektowanych układach 
zieleni, zwłaszcza rzędowych nasadzeń z gat. 
jesionu i jarzębu, 

e) warunkowa lokalizacja projektowanych szpale-
rów drzew uzaleŊniona od przebiegu jezdni, 

f) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 155. Dla jednostki terenowej 3KDL ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) lokalna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 12,0 - 
27,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicami: 3KDG, 4KDL i 2KDL, 

c) chodniki po stronie wschodniej ulicy, 

d) lokalizacja projektowanych szpalerów drzew o 
charakterze izolacyjnym i ozdobnym uzaleŊ-
niona od przebiegu drogi, 

e) wprowadzenie dodatkowo warstwy krzewów 
lub Ŋywopłotów, 

f) wykorzystanie istniejącej roņlinnoņci sponta-
nicznej do nowoprojektowanych zespołów zie-
leni, 

g) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 156. Dla jednostki terenowej 4KDL ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) lokalna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 15,0 – 
26,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 3KDG, 3KDL, 5KDL i 
6KDD, 

c) chodniki po stronie wschodniej ulicy, 

d) lokalizacja projektowanych szpalerów drzew o 
charakterze izolacyjnym i ozdobnym uzaleŊ-
niona od przebiegu drogi, 

e) wprowadzenie dodatkowo warstwy krzewów 
lub Ŋywopłotów, 

f) wykorzystanie istniejącej roņlinnoņci sponta-
nicznej do nowoprojektowanych zespołów zie-
leni, 

g) włączenie kompozycyjne terenów zieleni izola-
cyjnej 11a ZP-I, 11k ZP-I oraz terenu zieleni  
11g ZP, 

h) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 157. Dla jednostki terenowej 5KDL ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) lokalna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 12,0 – 
18,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 4KDL, 6KDL i 6KDD, 

c) chodniki po obu stronach ulicy, 

d) wykorzystanie istniejącej roņlinnoņci sponta-
nicznej do nowoprojektowanych zespołów zie-
leni, 

§ 158. Dla jednostki terenowej 6KDL ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) lokalna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 18,0 – 
20,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) adaptacja włączeń istniejących dróg we-
wnętrznych, 

c) skrzyŊowanie z ulicą 3KDZ i jej projektowanym 
przedłuŊeniem (poza granicami planu), 4KDZ 
oraz z ulicą 5KDL, 

d) chodniki po obu stronach ulicy, 

e) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej 

f) lokalizacja projektowanych szpalerów drzew o 
charakterze izolacyjnym i ozdobnym uzaleŊ-
niona od przebiegu drogi, 

g) wprowadzenie dodatkowo warstwy krzewów 
lub Ŋywopłotów, 

h) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 159. Dla jednostki terenowej 7KDL ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) lokalna; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 23,0 – 
24,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 2KDG, 

c) chodniki po obu stronach ulicy, 

d) zachowanie i uzupełnienie oraz pielęgnacja 
istniejących szpalerów drzew, 

e) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 
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§ 160. Dla jednostki terenowej 1KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 11,5 – 
13,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 1KDL, 2KDL i 7KDD, 

c) chodniki po obu stronach ulicy, 

d) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

e) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
drzew i krzewów w projektowanych układach 
zieleni, 

f) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 161. Dla jednostki terenowej 2KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 11,5 – 
25,0m z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 1KDZ  

c) skrzyŊowanie z ul. 1KDG, 

d) chodniki po obu stronach ulicy, 

e) zachowanie i uzupełnienie istniejącego szpale-
ru drzew, 

f) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

g) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

h) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 162. Dla jednostki terenowej 3KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 14,0 – 
25,0m, 

b) skrzyŊowanie z ul. Domaniewską znajdujące się 
poza granicami planu, 

c) chodniki po obu stronach ulicy, 

d) zachowanie, uzupełnienie i pielęgnacja istnie-
jących szpalerów drzew, 

e) sukcesywne, planowe zastępowanie – wymia-
na drzew z gat. klon jesionolistny na gatunki 
trwalsze, 

f) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 163. Dla jednostki terenowej 4KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 35,0 – 
40,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 3KDG 

c) chodniki po obu stronach ulicy, 

d) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej 

e) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpale-
rów drzew, 

f) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

g) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

h) wprowadzenie projektowanego szpaleru drzew 
jako kontynuacji szpalerów istniejących wg ry-
sunku planu, 

i) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 164. Dla jednostki terenowej 5KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 35,0 – 
36,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 2KDGP 

c) skrzyŊowanie z ulicą 3KDG 

d) chodniki po obu stronach ulicy, 

e) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpale-
rów drzew sukcesywne ujednolicenie formy 
tych nasadzeń, 

f) zachowanie lub przesadzenie drzew o walo-
rach przyrodniczych zaznaczonych na rysunku 
planu, 

g) wykorzystanie i uzupełnienie istniejących grup 
zieleni w projektowanych układach zieleni, 

h) odprowadzanie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu, 

i) w miejscach eksponowanych wprowadzenie 
kompozycji z roņlin ozdobnych i pielęgnacja juŊ 
istniejących. 

§ 165. Dla jednostki terenowej 6KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 
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2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: 12,0m, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 3KDG  

c) skrzyŊowanie z ulicą 4KDL i 5KDL, 

d) chodniki po obu stronach ulicy, 

e) wykorzystanie istniejącej roņlinnoņci sponta-
nicznej do nowoprojektowanych zespołów zie-
leni, 

§ 166. Dla jednostki terenowej 7KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających – 10,0 - 
27,5m, 

b) skrzyŊowania z ulicami: 1KDL-1KDD, 8KDD i 
Domaniewską znajdujące się poza granicami 
planu, 

c) chodniki po obu stronach ulicy, 

d) odprowadzenie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

§ 167. Dla jednostki terenowej 8KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających – 12,0m 
z wyjątkiem rejonów skrzyŊowań, 

b) skrzyŊowanie z ulicą 1KDZ  

c) skrzyŊowanie z ulicą 7KDD, 

§ 168. Dla jednostki terenowej 9KDD ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren komunikacji; 

2) Klasa ulicy: 

a) dojazdowa; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających -16,0 - 
63,0m, 

b) skrzyŊowania z ulicami: 3KDG i 4KDZ, 

c) chodniki po jednej stronie ulicy, 

d) orientacyjny przebieg ņcieŊki rowerowej dwu-
kierunkowej  

e) orientacyjny przebieg ciągu pieszego ogólno-
dostępnego 

f) nasadzenia szpalerów drzew wg rysunku pla-
nu, 

g) nasadzenia grup zieleni wg rysunku planu, 

h) odprowadzenie wód opadowych z terenu po-
krytego roņlinnoņcią bezpoņrednio do gruntu. 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 169. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczętych przed dniem wejņcia w 
Ŋycie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją 
ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 170. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi m.st. Warszawy. 

§ 171. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 172. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 124 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 
z 2004r Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005, Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007 Nr 127, poz. 880, 
Dz.U. z 2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413, Dz.U z 2010 Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 
474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 130, poz. 871; 
Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043. 

3) Zmiana wprowadzona uchwałą nr L/1521/ 2009 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009r., uchwałą  
nr LIV/1631/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 
2009., nr LXXI/2231/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia  
28 stycznia 2010r. 

 
 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/625/2011 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 15 grudnia 2011r. 
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