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UCHWAŁA Nr VIII/39/2011 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego miasta Młynary. 

 
Na podstawie art. 20 w zwi�zku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó�niejszymi zmianami), 
rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó�niejszymi zmianami), uchwały Nr XVII/93/2008 
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 kwietnia 2008 r. o przyst�pieniu do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary Rada Miejska w Młynarach uchwala co nast�puje: 
 
Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary obejmuj�cy obszar zawarty w granicach 
administracyjnych obejmuj�cy obszar o powierzchni ok. 300,0 ha 
 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Stwierdza si� zgodno�� „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” z ustaleniami „Zmiany Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary”, uchwalonego Uchwał�  
Nr XLIV/268/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 5 maja 2010 r. 
 

2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  1) rysunek planu w skali 1: 2000 - stanowi�cy zał�cznik nr 1 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary, obejmuj�cy obszar „A” i obszar „B”. 
 
  2) rysunek planu w skali 1: 1000 - stanowi�cy zał�cznik nr 1A wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary, obejmuj�cy obszar „A”. 
 
  3) schemat – �rodowisko kulturowe – obszary i obiekty obj�te ochron� - stanowi�cy zał�cznik nr 1B. 
 
  4) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zał�cznik nr 2. 
 
  5) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, jako zał�cznik nr 3. 
 

§ 2. Ilekro� w tek�cie uchwały jest mowa o: 
 

BLOKU - nale�y przez to rozumie� zespół zabudowy zwartej otoczonej ze wszystkich stron ulicami, b�d� placem; 
okre�lony kart� terenu. 
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BUDYNKU FRONTOWYM - nale�y przez to rozumie� budynek stoj�cy w linii pierzei frontowej działki miejskiej. 
 
BUDYNKU GOSPODARCZYM - nale�y przez to rozumie� budynek gospodarczy towarzysz�cy budynkom frontowym, 

oficynom bocznym i tylnym. 
 

DEKAPITALIZACJA OBIEKTU ISTNIEJ�CEGO (nie dotyczy obiektu istniej�cego obj�tego ochron� poprzez wpis do 
rejestru zabytków lub chronionego planem) - nale�y przez to rozumie� trwałe zniszczenie obiektu w sposób uniemo�liwiaj�cy 
prawidłowe u�ytkowanie. 
 

DETAL I ELEMENTY WYKO	CZENIOWE - nale�y przez to rozumie�, elementy znajduj�ce si� na elewacji obiektu. 
 

DOPUSZCZENIU - nale�y przez to rozumie� zgodno�� z planem w szczególnych przypadkach wymagaj�cych spełnienia 
warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych. 
 

DYSPOZYCJI ACIAN - rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach budynku. 
 

DZIAŁKA MIEJSKA - nale�y przez to rozumie� działk� wyznaczon� w obr�bie miasta lokacyjnego w �redniowieczu. 
 

ELEWACJI FRONTOWEJ - nale�y przez to rozumie� �cian� budynku, na której odbywa si� główny wjazd na działk�, 
znajduje si� główne wej�cie do budynku poprzedzone głównym wjazdem na działk�. Na obszarze A elewacja frontowa 
wchodzi w skład pierzei frontowej działki miejskiej. 
 

INTENSYWNOACI ZABUDOWY - stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie 
z wył�czeniem tarasów i balkonów do powierzchni działki b�d� terenu. 
 

MIEACIE LOKACYJNYM - nale�y przez to rozumie� obszar miasta zało�onego w �redniowieczu w granicach jego 
zewn�trznych murów miejskich (obronnych) - miasto historyczne. 
 

MINIMALNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI - nale�y przez to rozumie� minimaln� powierzchni� działki inwestycyjnej 
o przeznaczeniu jak w karcie terenu; ustalenie minimalnej powierzchni działki nie dotyczy wydziele� na powi�kszenie 
nieruchomo�ci s�siedniej, przez co nale�y rozumie�, �e dopuszcza si� podział na mniejsze działki tylko w wypadku 
przeznaczenia nowoprojektowanej działki na powi�kszenie s�siedniej nieruchomo�ci i poł�czenie tych działek w jedn�. 

 
MODERNIZACJI - nale�y przez to rozumie� działania maj�ce na celu popraw� jako�ci obiektów i urz�dze�, ich 

unowocze�nienie; rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont. Karta terenu mo�e wprowadza� ograniczenie i zakaz 
dotycz�cy działa� modernizacyjnych. 
 

MURZE OGNIOWYM - nale�y przez to rozumie� �ciany budynków stykaj�ce si� z granic� s�siedzk� dwóch istniej�cych 
działek miejskich. 
 

OBIEKT HISTORYCZNY - nale�y przez to rozumie� obiekty wpisane do rejestru zabytków lub obj�te ochron� na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

OBIEKT WIELKOPOWIERZCHNIOWY - nale�y przez to rozumie� obiekt handlowy o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2. 
 

OBSZARZE „A” - nale�y przez to rozumie� obszar miasta lokacyjnego i tereny bezpo�rednio przyległe - okre�lony 
granicami jak w zał�czniku nr 1A do uchwały. Obejmuje stref� �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. 
 

OBSZARZE „B” - nale�y przez to rozumie� obszar miasta okre�lony granicami jak w zał�czniku nr 1 do uchwały. 
Obejmuje strefy: „B” po�redniej ochrony konserwatorskiej, „K” ochrony krajobrazu, „E” ochrony ekspozycji miasta lokacyjnego 
oraz tereny nie obj�te strefami ochrony. 
 

OBIEKTACH ISTNIEJ�CYCH - nale�y przez to rozumie� obiekty istniej�ce ju� w momencie rozpocz�cia obowi�zywania 
niniejszego planu. 
 

OBIEKTACH SEZONOWYCH - nale�y przez to rozumie� obiekt tymczasowy, rozbieralny, stawiany na okres  
maksymalnie 120 dni. 
 

ODBUDOWIE - nale�y przez to rozumie� odtworzenie na podstawie przekazów i wyników bada� historyczno-
architektonicznych z zastosowaniem historycznych materiałów budynku lub innego obiektu architektonicznego. Odtworzenie 
dotyczy bryły, elewacji, detalu architektonicznego oraz w miar� mo�liwo�ci układu przestrzennego wn�trza budynku. 
 

OFICYNIE BOCZNEJ - nale�y przez to rozumie� budynek stoj�cy przy granicy s�siedzkiej (w obr�bie miasta lokacyjnego). 
 

OFICYNIE TYLNEJ - nale�y przez to rozumie� budynek stoj�cy przy tylnej granicy działki miejskiej (w obr�bie miasta 
lokacyjnego). 
 

PLANIE - nale�y przez to rozumie� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w § 1 pkt 2 
niniejszej uchwały. 
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POWIERZCHNI ZABUDOWY - teren wyznaczony przez rzut pionowy zewn�trznych kraw�dzi budynku na powierzchni� 
terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza si�: powierzchni obiektów budowlanych ani ich cz��ci b�d�cych pod 
powierzchni� terenu, powierzchni elementów drugorz�dnych, np. schodów zewn�trznych, ramp zewn�trznych, daszków, 
markiz, wyst�pów dachowych, o�wietlenia zewn�trznego. 
 

POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ - powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona pokryta ro�linno�ci� 
urz�dzon� lub naturaln�, a tak�e wod�. w powierzchni� t� wł�cza si� tzw. parkingi zielone, pokryte tzw. płytami EKO, 
liczonymi jako 50% pow. biologicznie czynnej. 
 

PRZEPISACH ODRBBNYCH - nale�y przez to rozumie� przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 
 

REKLAMIE - nale�y przez to rozumie� komunikat w formie wizualnej zach�caj�cy potencjalnych klientów do korzystania 
z usług lub zakupu towarów. 
 

REKLAMIE WIELKOFORMATOWEJ - nale�y przez to rozumie� no�nik reklamowy i reklamy wbudowane, których wymiary 
przekraczaj� powierzchni� 1,0 m2. 
 

REKULTYWACJI - nale�y przez to rozumie� proces przywrócenia obszarom zdegradowanym ich dawnego charakteru. 
 

RESTYTUCJI - nale�y przez to rozumie� przywrócenie historycznego sposobu zabudowy lub zagospodarowania terenu. 
 

REWALORYZACJI - nale�y przez to rozumie� działania skupione na obiekcie i obszarze obj�tych ochron� na podstawie 
planu miejscowego, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji gwarantuj�cych, �e obiekt ten stanie si� 
warto�ciowy w znaczeniu atrakcji kulturalnej. 
 

RYSUNKU PLANU (zał�cznik kartograficzny) - nale�y przez to rozumie� graficzny zapis planu przedstawiony na mapie 
sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1: 1000 i 1:2000, stanowi�cy zał�cznik nr 1 i zał�cznik nr 1A do uchwały. 
 

SEZONOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nale�y przez to rozumie� obiekt tymczasowy zdefiniowany w przepisach 
prawa budowlanego, stawiany na okres corocznego sezonu turystycznego trwaj�cego przez pół roku. 
 

SKRÓCIE "MP" - nale�y przez to rozumie� miejsce postojowe. 
 

STANIE ISTNIEJ�CYM - nale�y przez to rozumie� stan na rok 2011. 
 

STAWCE PROCENTOWEJ - jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, okre�lona w stosunku procentowym do 
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, w zwi�zku z uchwaleniem planu na zasadach okre�lonych w art. 36 ust. 3 wymienionej 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

SZYLD - nale�y przez to rozumie� tablic� na elewacji budynku, w którym prowadzona jest działalno�� usługowa, 
produkcyjna, informuj�ca o firmie, rodzaju sprzedawanych towarów lub wykonywanych usług. 
 

TERENACH PUBLICZNYCH - przestrze� poza liniami kwartałów zabudowy przeznaczona pod funkcje publiczne: ulice, 
ci�gi piesze i pieszo-jezdne oraz place, parki i tereny zieleni publicznej. 

 
TERENIE - nale�y przez to rozumie� cz��� obszaru obj�tego planem, wyznaczon� na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi, oznaczon� symbolem literowym i numerem ustale� szczegółowych. 
 

TERENIE ZABUDOWY ZWARTEJ WIELOFUNKCYJNEJ USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ - funkcja usługowa mo�e 
stanowi� 100% zainwestowania. Przy lokalizowaniu funkcji mieszkaniowej nale�y obowi�zkowo przewidzie� usługi w parterze 
budynków. 
 

UCHWALE - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał�. 
 

USŁUGI KOMERCYJNE - usługi nieuci��liwe w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, gastronomii, rzemiosła, obsługi 
działalno�ci gospodarczej (biura, agencje), turystyki (hotele, motele, pensjonaty), instytucje bankowe, centra wystawiennicze, 
komunikacji z wykluczeniem stacji paliw, składowania i magazynowania surowców i materiałów masowych, oraz inne których 
powy�sze grupy nie dotycz� bezpo�rednio lub po�rednio, a maj� charakter usługi i obsługi, wraz z zieleni� urz�dzon� oraz 
elementami małej architektury, s� to usługi, których wyró�nikiem jest ich czysto rynkowy charakter. 
 

USŁUGI NIEUCI�CLIWE - nale�y rozumie� przedsi�wzi�cia dla których na podstawie przepisów szczególnych w zakresie 
ochrony �rodowiska nie b�dzie wymagane sporz�dzenie raportu oddziaływania na �rodowisko. Z usług nieuci��liwych nale�y 
wykluczy� usługi dla których raport mo�e by� wymagany oraz usługi powoduj�ce emisj� odorów. 

 
USŁUGI PUBLICZNE - obejmuj� dobra publiczne, w odniesieniu do których niemo�liwe jest wykluczenie kogokolwiek 

z korzystania z nich. To usługi �wiadczone przez jednostki administracji publicznej. To usługi: 
administracji - wydawanie dokumentów na �yczenie klienta, nie b�d�cych decyzjami administracyjnymi, zezwoleniami, 
koncesjami; wprowadzanie do rejestru (bazy danych) danych uzyskiwanych bezpo�rednio od klienta; wydawanie zezwole� 
oraz decyzji w rozumieniu i trybie kodeksu post�powania administracyjnego; wydawanie zezwole� i koncesji zwi�zanych 
z działalno�ci� gospodarcz� reglamentowan� przez pa�stwo 
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społeczne - ochrona zdrowia, o�wiata i wychowanie oraz edukacja, kultura, kultura fizyczna i rekreacja, pomoc i opieka 
społeczna, mieszkalnictwo, bezpiecze�stwo publiczne 
techniczne - transport - usługi i infrastruktura, gospodarka wodna - zaopatrzenie w wod� i kanalizacja, gospodarka odpadami 
oraz utrzymanie porz�dku i czysto�ci, cmentarnictwo, zaopatrzenie w energi� (elektroenergetyka, gazownictwo, 
ciepłownictwo), ziele� publiczna 
 

WYBURZENIE LUB DEKAPITALIZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJ�CYCH - dotyczy obiektów istniej�cych nie obj�tych ochron�. 
 

WYSOKOACI ZABUDOWY - wysoko�� budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu, u�rednionej w granicach rzutu 
budynku, do kalenicy wzgl�dnie innego najwy�szego punktu budynku lub wg ustale� szczegółowych (nie dotyczy kominów 
i akcentów architektonicznych). 

 
ZALECENIE SCALENIA DZIAŁEK - nale�y przez to rozumie� d��enie do poł�czenia działek w obr�bie terenu. 

 
ZAKAZ ODBUDOWY OBIEKTU W FORMIE JAK PRZED WYBURZENIEM LUB DEKAPITALIZACJ� - nie dotyczy 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obj�tych ochron� na podstawie planu miejscowego. 
 
Poj�cia i okre�lenia u�yte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powy�ej, nale�y rozumie� zgodnie z powszechnie 
obowi�zuj�c� interpretacj�. 
 

§ 3. 1. Ustalenia planu zapisane s� w nast�puj�cym układzie: 
ROZDZIAŁ 1- Postanowienia ogólne uchwały 
ROZDZIAŁ 2 - Ustalenia ogólne 
ROZDZIAŁ 3 - Ustalenia ogólne dla obszaru A 
ROZDZIAŁ 4 - Ustalenia ogólne dla obszaru B 
ROZDZIAŁ 5 - Postanowienia ko�cowe 
 

2. Ustalenia dla poszczególnych terenów wyodr�bnionych liniami rozgraniczaj�cymi, zawarte s� w: 
rozdziale 2 - § 5, § 6, i § 7 
rozdziale 3 - § 8, § 9, § 10 i 11 
rozdziale 4 - § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 i § 18 
  - i zapisane w formie kart terenu. 
 

3. Dla terenów komunikacji tworzy si� „karty terenu dla dróg i ulic”, dla których obowi�zuj� ustalania ogólne oraz 
szczegółowe, zapisane w rozdziałach: 1, 2, 3, 4, odpowiednio dla lokalizacji w jakiej znajduje si� teren, zgodnie 
z zał�cznikiem nr 1, i nr 1A uchwały. 
 

§ 4. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu s� obowi�zuj�ce: 
  1) granice opracowania planu. 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania. 
  3) symbole literowe oznaczaj�ce przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic - oznaczenie klasy. 
  4) obowi�zuj�ce i nieprzekraczalne linie zabudowy. 
  5) obowi�zuj�ce granice s�siedzkie działek miejskich. 
  6) granice stref i oznaczenia terenów i obiektów obj�tych ochron� prawn�. 
  7) oznaczenia cyfrowe i literowe podziału terenów. 
  8) strefy lokalizacji obiektów zagospodarowania terenu. 

 
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi� informacj� lub zalecenie i nie s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu. 

 
3. Linie rozgraniczaj�ce tereny nowych urz�dze� infrastruktury technicznej mog� podlega� korektom, wynikaj�cym 

z potrzeb technologicznych, o ile nie naruszy to innych ustale� planu oraz interesów prawnych wła�cicieli terenów s�siednich. 
 

Rozdział 2 
USTALENIA OGÓLNE 

 
§ 5. Dla terenów lub obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na podstawie odr�bnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a tak�e nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych ustala si� 
zasady ich zagospodarowania: 
 

1. Na terenie obszaru obj�tego planem znajduj� si� zabytki nieruchome podlegaj�ce ochronie na podstawie przepisów 
ochrony zabytków, dla których obowi�zuj� zasady zagospodarowania ustalone w przepisach ochrony zabytków. 
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1.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: 
 

Nr na zał�czniku nr 3 
do uchwały 

Nr 
rejestru 

Sygna-  
tura d. 
rejestru 

data przedmiot ochrony adres 

1) A-800 618/69 1968.02.28. Ko�ciół p.w. �w. Piotra wraz z cmentarzem  
2) A-1591 78/85 1985.09.13. Ko�ciół p.w. Niepokalanego Pocz�cia NMP  
3)  

A-3191 
197/91 1991.09.11 Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ 

urbanistyczny wraz z zieleni�, oraz nast�puj�ca zabudow�): 
 

4) Budynek Chodkiewicza 1 
5) Budynek Chodkiewicza 3 
6) Budynek z zabudow� gospodarcz� i ogrodzeniem Chodkiewicza 7 
7) Budynek Chopina 1 
8) Budynek Chopina 5 
9) Budynek z zabudow� gospodarcz� Chopina 7 
10) Budynek Kopernika 1 
11) Budynek Kopernika 3 
12) Budynek Ko�cielna 5 
13) Budynek Ko�cielna 7 
14) Budynek Ko�cielna 9 
15) Budynek Langiewicza 2 i 4 
16) Budynek Langiewicza 8 
17) Budynek z zabudow� gospodarcz� Langiewicza 10 
18) Budynek Mierosławskiego 1 
19) Budynek Mierosławskiego 2 
20) Budynek Niepodległo�ci 1 
21) Budynek Niepodległo�ci 3 
22) Budynek Rynek 1 
23) Budynek Rynek 2 
24) Budynek z piekarni� Słowackiego 2-4 
25) Budynek z zabudow� gospodarcz� Styczniowa 1 
26) Budynek Styczniowa 2 
27) Budynek Styczniowa 4 
28) Budynek Traugutta 2 
29) Budynek Traugutta 3 
30) Budynek 1 Maja 1 
31) Budynek Cółkiewskiego 1 
32) Budynek Cółkiewskiego 5 
33) Budynek Cółkiewskiego 7 
34) Budynek z zabudow� gospodarcza i bram� Cółkiewskiego 9 
35) A-3498 268/93 1993.05.11 Kaplica cmentarna  (wraz z otaczaj�c� działk� nr 177) Warszawska 
36) A-3800 438/95 1995.02.20 Budynek mieszkalny  

 (wraz z otaczaj�c� działk� nr 45) 
Dworcowa 33 

37) A-1241 41/78 1978.06.19. Młyn wodny - ruina Mły�ska 2 
38) A-3724 396/94 1994.09.23. Budynek mieszkalny  

 (wraz z otaczaj�c� działk� nr 81, 82/5) 
Słowackiego 2-4 

39) A-3788 420/95 1995.01.24. Budynek mieszkalny  
 

Słowackiego 6 

40) A-3792 421/95 1995.01.24. Budynek mieszkalny  
 

Słowackiego 8 

41) A-3789 422/95 1995.01.24. Budynek mieszkalny Słowackiego 10 
 

1.2. Wykaz zabytków nieruchomych archeologicznych wpisanych do Ewidencji Stanowisk Archeologicznych według 
oznaczenia numerycznego na rysunkach planu: 
  1) stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 

(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r. 
  2) stanowisko 2 – AZP 15-54/10. 
  3) stanowisko 3 – AZP 15-54/11. 
  4) stanowisko 4 – AZP 15-54/4. 
  5) stanowisko 5 – AZP 15-54/3. 
  6) stanowisko 6 – AZP 15-54/2. 
  7) stanowisko 8 i 9 – znaleziska lu�ne z okresu �redniowiecza – XV w. (bełt kuszy oraz fragment kolczugi), znalezione 

w korycie rzeki Baudy. 
 
Ustanawia si� strefy ochronne wokół stanowisk archeologicznych: 
  1) Strefa 1 - Obszar Starego Miasta wraz z bezpo�rednio przyległymi terenami (stanowiska nr 1, 2 i 3) - strefa ochrony 

archeologicznej „W”. Wszystkie planowane prace ziemne musz� by� poprzedzone wykonaniem archeologicznych bada� 
wykopaliskowych i dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej. W strefie obowi�zuje zakaz wszelkiej działalno�ci 
budowlanej nie zwi�zanej z restytucj�. 

  2) Strefa 2 - „Przedmie�cie pasł�ckie - północ” – (stanowisko nr 4). 
  3) Strefa 3 - „Przedmie�cie pasł�ckie - południe” – (stanowisko nr 5). 
  4) Strefa 4 - „Przedmie�cie orneckie” – (stanowisko nr 6). 
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1.3. W strefach ochronnych wokół stanowisk archeologicznych ustala si�: 
 
  1) dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowi�zuje wymóg uzgadniania wszelkich planów i projektów 

z wła�ciwym terytorialnie konserwatorem zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Elbl�gu. 
 
  2) w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowi�zuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych 

i inwestycyjnych bez zgody wła�ciwego terytorialnie konserwatora zabytków, który ka�dorazowo okre�li inwestorowi 
w wydanym pozwoleniu zakres niezb�dnych do wykonania archeologicznych bada� ratowniczych wyprzedzaj�cych 
proces zainwestowania terenu. 

 
  3) ustala si� obowi�zek wyst�pienia inwestora do wła�ciwego terytorialnie konserwatora zabytków z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na badania z 2-miesi�cznym wyprzedzeniem, w celu umo�liwienia wykonania archeologicznych bada� 
ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami. 

 
1.4. Wszelkie inwestycje i  działania na obiektach rejestrowych w  uzgodnieniu z  wła�ciwym terytorialnie  

konserwatorem zabytków. 
 

1.5.Obszary i obiekty obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
 
Obejmuje si� ochron� nast�puj�ce obiekty: 
 
Nr na zał�czniku  
nr 3 do uchwały Ulica NR OBIEKT NR GEODEZYJNY DZIAŁKI 

1) Chodkiewicza 2 budynek mieszkalny  
2) Chodkiewicza 4 budynek gospodarczy  
3) Chodkiewicza 9 budynek mieszkalny  
4) Dworcowa 1 budynek mieszkalny  
5) Dworcowa 2 budynek restauracji  
6) Dworcowa 6 budynek mieszkalny  
7) Dworcowa 7 budynek mieszkalny  
8) Dworcowa 9 Budynek policji wraz z gara�em  
9) Dworcowa 13 budynek mieszkalny  

10) Dworcowa 15 budynek mieszkalny  
11) Dworcowa 17 budynek mieszkalny  
12) Dworcowa 18 budynek mieszkalny  
13) Dworcowa 20 budynek mieszkalny  
14) Dworcowa 21 budynek ?  
15) Dworcowa 24 budynek mieszkalny  
16) Dworcowa 25 budynek mieszkalny i gospodarczy  
17) Dworcowa 29 budynek Urz�du Miasta i Gminy Młynary  
18) Dworcowa 34 budynek mieszkalny  
19) Dworcowa 35 budynek mieszkalny  
20) Dworcowa 37 budynek mieszkalny  
21) Dworcowa 39 budynek mieszkalny  
22) Dworcowa 41 budynek mieszkalny  
23) Dworcowa 43 budynek mieszkalny  
24) Dworcowa 45 budynek mieszkalny  
25) Dworcowa 63 budynek mieszkalny  
26) Dworcowa 67 budynek mieszkalny  
27) Dworcowa  budynek mieszkalny 3074/7 
28) Elbl�ska  budynek gospodarczy 5 
29) Grunwaldzka 1 budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze  
30) Grunwaldzka  stodoła 48 
31) Grunwaldzka 4 budynek mieszkalny  
32) Grunwaldzka 5 budynek mieszkalny  
33) Ko�cielna 3 budynek mieszkalny wraz z gospodarczym  
34) Ko�cielna 5 budynek mieszkalny wraz z gospodarczym  
35) Ko�cielna 11 budynek mieszkalny  
36) Ko�ciuszki 1 kamieniczka wraz z gospodarczym  
37) Ko�ciuszki 2 budynek mieszkalny wraz z gospodarczym  
38) Ko�ciuszki 3 budynek mieszkalny  
39) Cółkiewskiego 3 budynek  
40) 1 Maja 2 dawny magazyn  
41) 1 Maja 3 budynek mieszkalny  
42) 1 Maja 4 budynek mieszkalny  
43) 1 Maja 5 budynek mieszkalny  
44) 1 Maja 8 Budynek gospodarczy  
45) 1 Maja 8 budynek mieszkalny  
46) 1 Maja 9 budynek mieszkalny  
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47) 1 Maja 10 Budynek stra�y po�arnej  
48) 1 Maja 11 budynek mieszkalny  
49) 1 Maja 12 budynek mieszkalny wraz z gospodarczym  
50) 1 Maja 13 budynek mieszkalny  
51) 1 Maja 14 budynek mieszkalny  
52) 1 Maja 15 budynek mieszkalny  
53) 1 Maja 16 budynek mieszkalny  
54) 1 Maja 17 budynek mieszkalny  
55) 1 Maja 19 budynek mieszkalny  
56) 1 Maja 20 Budynek Le�nictwa z zabudow� gospodarcz�  
57) 1 Maja 22 dom i obora  
58) 1 Maja  zabudowania gospodarcze 98/2 i 98/3 
59) Mierosławskiego 3 budynek mieszkalny  
60) Polna 1 budynek mieszkalny  
61) Polna 2 budynek mieszkalny  
62) Rynek  Studnia miejska 146 
63) Słowackiego 1 plebania  
64) Słowackiego 14 budynek przedszkola  
65) Słowackiego  budynek mieszkalno – usługowy 136/1 
66) Słowackiego  budynek gospodarczy 136/2 
67) Słowackiego 2-4 spichlerz  
68) Słowackiego 2-4 spichlerz  
69) Warszawska 1 budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej  
70) Warszawska 2 budynek mieszkalny  
71) Warszawska 3 budynek mieszkalny  
72) Cółkiewskiego 11 budynek mieszkalny  
73) Mierosławskiego 2 Budynki gospodarcze  
74) Traugutta 3 Budynek gospodarczy  
75) Traugutta 1 budynek mieszkalny  
76) Nad Baud� 1 budynek mieszkalny  
77) Dworcowa 4a budynek mieszkalny  
78) Osi�skiego 2 budynek mieszkalny  

 
1.6. W obszarach i obiektach obj�tych ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ustala si� zasady rewaloryzacji, adaptacji i modernizacji: 
 
  a) ustala si� nakaz: 

- ochrony historycznych: bryły, kształtu dachu, dyspozycji �cian, formy architektonicznej, detalu architektonicznego 
w tym stolarki okiennej i drzwiowej (podziały), historycznych materiałów budowlanych, historycznej kolorystyki. 

- stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych. 
- stosowania tradycyjnej kolorystyki przy pracach elewacyjnych. 

 
  b) dopuszcza si�: rozbiórk� budynków w sytuacjach uzasadnionych ich stanem zachowania stwarzaj�cym zagro�enie dla 

�ycia lub mienia ludzi, potwierdzonym orzeczeniem technicznym o  stanie zachowania wykonanym przez osoby 
posiadaj�ce uprawnienia do wykonywania takich orzecze� oraz po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej 
dopuszczonego do rozbiórki obiektu oraz w uzgodnieniu z wła�ciwym terytorialnie konserwatorem zabytków; w miejscu 
wyburzonego obiektu nale�y odtworzy� obiekt o analogicznych: formie architektonicznej i gabarytach. 

 
  c) zaleca si�: dla obiektów przebudowanych podj�cie działa� rewaloryzacyjnych na obiekcie. 
 
  d) ustala si� zakaz: 

- stosowania okładzin typu siding, umieszczania reklam na obiektach nie zwi�zanych z prowadzon� działalno�ci� 
gospodarcz�, zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych. 

- stosowania w obr�bie posesji i w jej otoczeniu: ogrodze� z gotowych prefabrykatów betonowych i innych materiałów 
odbiegaj�cych stylem i architektur� od architektury obiektów; lokalizacj� no�ników reklamowych. 

 
  e) parametry kształtowania zabudowy dla ka�dego obiektu nale�y ustali� na podstawie bada� historycznych 

i architektonicznych. 
 
  f) prace prowadzone na obiektach obj�tych ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wymagaj� uzgodnienia wła�ciwego terytorialnie konserwatora zabytków. 
 

2. W bezpo�rednim s�siedztwie terenu planu - od południowego – zachodu przylega Obszar Chronionego Krajobrazu 
Rzeki Baudy. Wzdłu� rzeki Baudy wyst�puje korytarz ekologiczny powi�zany z s�siednimi terenami m.in. z Obszarem 
Chronionego Krajobrazu rzeki Baudy poło�onym na zachód i południowy-zachód od miasta. 
 

3. Na południe i na północ od terenu miasta przebiegaj� główne korytarze ekologiczne ł�cz�ce ze sob� obszary Natura 
2000. Korytarze te ł�cz� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pasł�ki oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Rzeka 
Pasł�ka (PLH 280006) z Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy a nast�pnie z Parkiem Krajobrazowym 
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Wysoczyzny Elbl�skiej oraz ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Zalew Wi�lany i Mierzeja Wi�lana (PLH280007) 
i Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew Wi�lany (PLB 2800010). 
 

4. Na terenie nr B.12.2 ZC znajduj� si� pomniki przyrody ustanowione Rozporz�dzeniem Nr 10/92 Wojewody Elbl�skiego 
z dn. 21.12.1992 r.: 
 
  - pomnik przyrody nr 53/92 - miłorz�b dwuklapowy Gingo biloba (pomnik obejmuje grup� 5 drzew) o obwodzie  

0,9 -1,0 m wys. 12 m. 
 
  - pomnik przyrody nr 54/92 �ywotnik Thuja sp. o obwodzie 1,0 m wysoko�ci 12 m. 
 

5. Na terenach w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi przylegaj�cych do terenów komunikacyjnych dróg 
i terenów kolejowych, nale�y przewidzie� rozwi�zania techniczne, zapewniaj�ce w pomieszczeniach wymagan� jako�� 
klimatu akustycznego, poprzez stosowanie elementów amortyzuj�cych drgania oraz osłaniaj�cych i ekranizuj�cych przed 
hałasem. Poziom hałasu oraz drga� przenikaj�cych do pomieszcze� w budynkach mieszkalnych i u�yteczno�ci publicznej nie 
mo�e przekracza� warto�ci dopuszczalnych, okre�lonych w Polskich Normach dotycz�cych ochrony przed hałasem 
pomieszcze� w budynkach. Po realizacji drogi oznaczonej symbolem B.5.1.KDZ, B.5.2.KDZ, gdy przeprowadzony monitoring 
przekrocze� hałasu wyka�e przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu nale�y zastosowa� rozwi�zania techniczne 
i organizacyjne typu: ekrany akustyczne, w budynkach elewacje d�wi�koszczelne, stolarka o podwy�szonej izolacyjno�ci 
akustycznej. 
 

6. Fragmenty terenów: A.37.U, A.39.ZU, B.2.4.R, B.2.10.R, B.2.10.R, B.2.11.R, B.3.1.Zo, B.3.2.Zo, B.3.3.Zo, B.3.4.Zo, 
B.70.2.K, B.75.ZR, B.76.2.Zo, B.76.3.Zo,B.76.4.Zo, B.76.5.Zo, B.80.ZLz, B.84.ZL oznaczone na rysunku planu kreskowaniem 
w kolorze zielonym z oznaczeniem literowym ZZ, jest obszarem bezpo�redniego zagro�enia powodzi�, dla którego 
obowi�zuj� przepisy odr�bne ustawy Prawo Wodne. 

 
7. Tereny oznaczone jak na rysunku planu s� obszarami zagro�onymi osuwaniem si� mas ziemnych. Na obszarze tym, 

przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu budowlanego nale�y wykona� badania geologiczno-in�ynierskie. 
W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki 
zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 

 
8. Tereny oznaczone nr B.2.13.R, B.32.M/U, B.33.1.MN/U, B.33.3. MN/U, B.35.PS, B.36. MN oraz teren B.37.MN, 

B.6.1.KDZ, B.6.2.KDZ, B.25.KDD poło�one s� w s�siedztwie terenów kolejowych. Zagospodarowanie terenów zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi: Ustawy o Transporcie Kolejowym i aktami wykonawczymi do niej - obowi�zuje 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. (ze zmianami) dotycz�cymi odległo�ci i warunków 
dopuszczaj�cych usytuowanie budowli i budynków drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w s�siedztwie linii kolejowej, a tak�e sposobu urz�dzania zasłon od�nie�nych oraz pasów przeciwpo�arowych; oraz 
Ustaw� Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do niej. Na budow� obiektów, budowli i urz�dze� poło�onych 
w s�siedztwie linii kolejowej i  obszarów kolejowych wymagany jest projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem 
zagospodarowania terenu i  działek, który nale�y wyst�pi� do PKP Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A. o wydanie 
szczegółowych warunków technicznych. Na budow� tych obiektów, budowli i urz�dze� wymagany jest projekt budowlano-
wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu i działek, który nale�y uzgodni� z PKP Linie Kolejowe S.A. oraz 
PKP S.A. Obiekty o funkcji mieszkaniowej, usługowej, biurowej i handlowej w przypadku istnienia zagro�enia z racji 
s�siedztwa linii kolejowej, winny posiada� takie rozwi�zania techniczne, które zabezpiecz� budynki przed drganiami oraz 
zminimalizuj� oddziaływanie hałasu. Rodzaj zastosowanych elementów ochrony akustycznej i ich odległo�ci od linii kolejowej 
winien wynika� z analizy uci��liwo�ci powodowanych w �rodowisku hałasem emitowanym na danym odcinku linii kolejowej. 

 
§ 6. Zasady dotycz�ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 
1. Ustala si�, ulice: Chopina, Paderewskiego, Ko�cielna, Mickiewicza, Langiewicza, Ceromskiego, Słowackiego, 

Cółkiewskiego, Ko�ciuszki, Traugutta, Mierosławskiego, Niepodległo�ci, Chodkiewicza oraz drogi nr A1.KDZ, A.2.1.KDZ/KDL, 
A.2.2.KDZ/KDL wraz z terenem o numerze A.1.KR - jako obszar ograniczonego ruchu i parkowania pojazdów na zasadach 
okre�lonych Regulaminem Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. Drogi oznaczone nr A.1.KDZ/KDL, A.2.1.KDZ/KDL, 
A.2.2.KDZ/KDL do czasu realizacji północnej obwodnicy miasta (teren nr B.5.1.KDZ i B.5.2.KDZ) pozostaj� 
w dotychczasowym u�ytkowaniu. Dopuszcza si� wcze�niejsze wł�czenie dróg nr A.1.KDZ/KDL, A.2.1.KDZ/KDL, 
A.2.2.KDZ/KDL do obszaru ograniczonego ruchu i parkowania pojazdów, po realizacji dróg nr B.7.KDL i B.8.KDL. Wł�czenie 
dróg do obszaru ograniczonego ruchu i parkowania pojazdów na zasadach okre�lonych Regulaminem Burmistrza Miasta 
i Gminy Młynary mo�e nast�pi� tylko po uzgodnieniu z zarz�dc� tych dróg. 
 

2. 1. Ustala si� minimalne wska�niki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych: 
 
  1) dla usług: 

turystycznych - 1 mp/1 pokój go�cinny 
handlu o powierzchni sprzeda�y do 2000 m2- 2,5 m.p./100 m2 pow. sprzeda�y 
handlu o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2- 30 m.p./1000 m2 pow. sprzeda�y 
gastronomii - 2,4 m.p./10 m-sc konsumpcyjnych 
biura, urz�dy, poczty, banki - 3,0 m.p./ 100 m2 pow. u�ytkowej 
zdrowia - 3,0 m.p./100 m2 pow. u�ytkowej. 
kultu religijnego - 1,2 m.p./1000 m2 pow. u�ytkowej 
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kultury - 0,8 m.p./100 m2 pow. u�ytkowej 
sportu - 16 m.p./100 miejsc siedz�cych 
o�wiaty - szkoły - 1,5 m.p./1 pom. do nauczania 
o�wiaty - przedszkola i �wietlice- 3,0 m.p./1 oddział 
rzemiosła usługowego - 3,0 m.p./ 100 m2 pow. u�ytkowej 
warsztaty pojazdów mechanicznych - 4,0 m.p./1 stanowisko naprawcze 
cmentarze - 2,0 m.p./ 1000 m2 pow. terenu 

 
  2) dla zabudowy mieszkaniowej: 

1 mp/1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 
2 mp/dom w zabudowie jednorodzinnej, w tym miejsce w gara�u 

 
  3) dla zabudowy produkcyjnej, terenów składów i magazynów: 

place składowe, hurtownie, magazyny - 4,5 m.p./1000 m˛ pow. składowania 
produkcja, rzemiosło - 2,0 m.p./10 zatrudnionych 
 
2. 2. Dla działek zainwestowanych, zlokalizowanych w obszarze A dopuszcza si� zmniejszenie liczby wymaganych miejsc 

parkingowych lub ich całkowit� lokalizacj� w innym miejscu. 
 

3. Miasto Młynary nale�y do Aglomeracji Młynary, zgodnie z obowi�zuj�cym Krajowym Programem Oczyszczania 
Acieków Komunalnych, na terenie planu nale�y realizowa� systemy kanalizacji zbiorczej zako�czone oczyszczalni� �cieków. 
Sieci kanalizacji sanitarnej nale�y realizowa� terminowo, zgodnie z  Krajowym Programem Oczyszczania Acieków 
Komunalnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si� stosowanie zbiorników bezodpływowych, jako 
rozwi�zania tymczasowego. Zbiorniki bezodpływowe po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nale�y bezwzgl�dnie 
zlikwidowa�. 

 
4. Na terenach dróg publicznych, wewn�trznych, ci�gów pieszo-jednych, �cie�ek rowerowych i ci�gów pieszych 

dopuszcza si� poł�czenia i podziały działek. 
 
5. Odprowadzenie wód opadowych z terenów publicznych: z dróg zbiorczych nr B.1.KDZ, B.3.KDZ (na odcinku od terenu 

nr 12.1.ZC w kierunku południowym), B.4.2.KDZ, B.5.1.KDZ, B.5.2.KDZ, B.6.1.KDZ (od skrzy�owania z drog� nr B.5.1.KDZ 
w kierunku wschodnim), B.6.2.KDZ i ci�gów pieszych - powierzchniowo.; z dróg pozostałych lub z ich odcinków, z dróg 
lokalnych, dojazdowych i  wewn�trznych, ci�gów pieszo-jednych, �cie�ek rowerowych do kanalizacji deszczowej -  
jak w stanie istniej�cym. 
 

6. Zagospodarowanie w strefach od istniej�cych napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i �redniego napi�cia 
na podstawie przepisów odr�bnych, dopuszcza si� przeniesienia linii elektroenergetycznej lub jej skablowanie. 
 

§ 7. 1. Dla potrzeb niniejszego planu miejscowego w celu ochrony to�samo�ci kulturowej miejsca, utrzymania swoistych 
i odr�bnych wła�ciwo�ci �rodowiska kulturowego szczególnie na obszarze A oraz dla dobrej kontynuacji miejscowej tradycji 
gospodarowania przestrzeni� – wprowadza si� podział struktury przestrzennej na obszarze planu na dwa OBSZARY: 
1/A 
2/B 
 

2. Dla terenu w granicach PLANU, w granicach OBSZARÓW A i B, ustala si� podział na tereny, oznaczone numerem oraz 
symbolem literowym: 
U - teren zabudowy usługowej 
US - teren usług sportu i kultury 
UKr - teren zabudowy usługowej - usługi kultu religijnego 
UH - teren zabudowy usługowej - usługi handlu 
U/M - teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej 
U/M1 - teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej 
U/M2 - teren zabudowy usługowej z uzupełniaj�ca funkcj� mieszkaniow� 
U/M3 - teren zabudowy usługowej o niskiej intensywno�ci zagospodarowania z uzupełniaj�ca funkcj� mieszkaniow� 
U/MN - teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
U/M/P - teren zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej i teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
M/U - teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej 
MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniaj�c� funkcj� usługow� 
MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN/MW - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
MW/MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej 
P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej 
PS - teren składowania i magazynowania towarów wielkogabarytowych 
ZP - teren zieleni parkowej 
ZPo - teren zieleni parkowej ochronnej 
ZM - teren zieleni publicznej zwi�zanej z miastem lokacyjnym 
ZU - teren zieleni publicznej z usługami publicznymi 
ZR - teren zieleni rekreacyjnej 
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Zo - teren zieleni ochronnej 
ZI - teren zieleni izolacyjnej 
ZC - teren cmentarza 
ZL - teren lasu 
ZLz - teren lasu - zalesienie 
R - teren rolniczy 
WS - teren wód powierzchniowych �ródl�dowych 
tereny komunikacji 
KR - teren komunikacji publicznej - rynek 
KS - teren parkingu 
tereny dróg 
KDZ - droga publiczna zbiorcza 
KDL - droga publiczna lokalna 
KDD - droga publiczna dojazdowa 
KDW - droga wewn�trzna 
KDX - ci�g pieszo-jezdny 
KXR - droga rowerowa 
KX - ci�g pieszy 
tereny infrastruktury technicznej 
W - teren urz�dze� wodoci�gów 
K - teren urz�dze� kanalizacji 
T - teren urz�dze� telekomunikacji 
 

Rozdział 3 
USTALENIA DLA TERENÓW POŁO �ONYCH W OBSZARZE A 

 
§ 8. 1. Dla terenu OBSZARU A stanowi�cego stref� �cisłej ochrony konserwatorskiej “A” i strefie ochrony  

archeologicznej „W”, ustala si� nast�puj�ce „ramowe” zasady polityki przestrzennej: 
 
  1) Utrzymanie i dobra kontynuacja przestrzennej integralno�ci i swoistej to�samo�ci kulturowej miasta historycznego. 
 
  2) Utrzymanie i dobra kontynuacja ukształtowanego w procesie dziejowym bogactwa ró�norodno�ci �rodowiska kulturowego 

miasta historycznego. 
 
  3) Reintegracja przestrzenna jednostki osadniczej poprzez: 

a) uczytelnienie granic zewn�trznych miasta historycznego w szczególno�ci poprzez przywrócenie przestrzeni 
publicznych wokół murów miejskich 

b) dobr� kontynuacj� specyficznej dla miasta historycznego kultury u�ytkowania przestrzeni 
 
  4) Ochrona panoramy i sylwety miasta historycznego. 
 
  5) Zachowanie historycznych podziałów działek. 
 
  6) Oczyszczenie z elementów zniekształcaj�cych. 
 
  7) Restauracja obiektów zabytkowych oraz o lokalnych warto�ciach kulturowych. 
 
  8) Restauracja i konserwacja krajobrazowych zało�e� przestrzennych, układów zieleni. 
 
  9) Uzyskanie zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie prace inwestycyjne oraz uzgodnienie 

wszelkich projektów inwestycyjnych. 
 

§ 9. W obszarze A Ustala si� w zakresie ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania �rodowiska 
kulturowego nast�puj�ce zasady zagospodarowania: 
 

1. Ochrona integralno�ci historycznego układu urbanistycznego, a w szczególno�ci: 
  1) układu ulic i placów wraz z ich hierarchi� u�ytkowania przestrzeni. 
  2) układu bloków zabudowy wraz z ich hierarchi�. 
  3) układu podziałów parcelacyjnych bloku zabudowy na działki miejskie. 
  4) układu zabudowy i u�ytkowania gruntów poszczególnych działek miejskich. 
  5) utrzymania zasady murów ogniowych na granicach s�siedzkich działek miejskich. 
  6) ochrona historycznej kultury u�ytkowania przestrzeni wła�ciwej dla �redniowiecznych miast lokacyjnych. 
  7) ochrona historycznej panoramy i sylwety miasta lokacyjnego. 
  8) ochrona zabytkowej i tradycyjnej zabudowy miejskiej oraz utrzymanie historycznych gabarytów i tradycyjnych typów 

zabudowy miejskiej. 
  9) ochrona i wyeksponowanie zachowanych reliktów �redniowiecznych murów. 

 
2. Ochrona zabytków archeologicznych: 

  - Patrz paragraf 5 
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3. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: 
  - Patrz paragraf 5 
 

4. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 
  - Patrz paragraf 5 
 

5. Ochrona historycznych nazw miejsc, ulic, placów i budynków. 
 

6. Uczytelnienie granic zewn�trznych MIASTA LOKACYJNEGO poprzez przywrócenie przestrzeni publicznych wokół 
murów miejskich. 
 

7. Utrzymanie ukształtowanych historycznie w poszczególnych blokach proporcji terenów zabudowanych do 
niezabudowanych. 
 

8. Przywrócenie historycznej integralno�ci posadzek ulic i placów oraz tradycyjnych nawierzchni brukowych i z płyt kamiennych. 
 

9. Przywrócenie tradycyjnych kolorystyk elewacji budynków oraz tradycyjnych materiałów i sposobów krycia dachów 
dachówk� ceramiczn�. 
 

10. Zakaz budowy gara�y wolnostoj�cych (dopuszcza si� tylko gara�e wbudowane). 
 

11. Zakaz prowadzenia sieci zbiorczych wodoci�gowych i kanalizacyjnych poprzez tereny wewn�trzne bloków zabudowy. 
 

12. Zakaz lokalizowania przył�czy gazowych na elewacjach frontowych budynków. 
 

13. Zakaz lokalizowania klimatyzatorów oraz urz�dze� słu��cych technicznej obsłudze budynku na elewacjach frontowych 
budynków, z zakazu zwalnia decyzja wła�ciwego konserwatora zabytków. 
 

14. Zakaz lokalizacji anten satelitarnych w miejscach widocznych z terenów publicznych nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego, któr� nale�y uzgodni� z wła�ciwym terytorialnie konserwatorem zabytków i zapewni� odpowiednie maskowanie. 
 

15. Zakaz instalowania wolnostoj�cych no�ników reklamowych, w zakresie reklamy dopuszcza si�: 
  - szyldy na fasadach budynków (wysi�g prostopadły do długo�ci 1,5 m o powierzchni nie wi�cej ni� 0,6 m2) 
  - szyldy i reklamy wbudowane na elewacjach o powierzchni do 0,6 m2 
  - zamocowanie szyldów i reklam na wysoko�ci nie wy�szej ni� wynosi pas podokienny 1 pi�tra, a dolna cz��� szyldu  

i reklamy prostopadłej do �ciany zawieszona nie ni�ej ni� na wysoko�ci 2,4 m mierzona od wys. chodnika 
  - projekt szyldu i reklamy musi by� dostosowany do charakteru elewacji budynku na którym maj� by� zamocowane 
 

16. W obszarze A ustala si� zakaz lokalizowania masztów, kominów i wie� nie zwi�zanych z funkcj� terenu, zakaz nie 
dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji na warunkach wynikaj�cych z przepisów odr�bnych; wszelkie 
urz�dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej maj� by� zamaskowane i uzgodnione z wła�ciwym terytorialnie konserwatorem 
zabytków. 
 

17. Zakaz ruchu pojazdów o ci��arze całkowitym powy�ej 7 ton. 
 

18. Nadanie całemu obszarowi miasta lokacyjnego statusu strefy ruchu pieszego z dopuszczeniem dojazdowego ruchu 
pojazdów samochodowych; dla dróg wojewódzkich jak w § 6 pkt 1. 
 

19. Nie dopuszcza si� lokalizacji budowli wpływaj�cych degraduj�co na walory krajobrazu kulturowego miasta 
lokacyjnego, obiektów i obszarów obj�tych ochron�. 
 

§ 10. 1. Dla ka�dego terenu poło�onego w obszarze A tworzy si� „kart� terenu”, w której wprowadza si� ustalenia 
szczegółowe. 
 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.1. KR brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.1. KR 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Rynek”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren komunikacji publicznej – rynek 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 

 
 
 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��$-A�,

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 

odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach 
3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
6) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 

wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych, 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
6.2. Dziedzictwo archeologiczne: strefa ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk 1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru (decyzja 
architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.,  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: dawna studnia miejska – oznaczona jak na rysunku planu.  
 6.4. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.4.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1) dopuszcza si� korekty linii pierzei rynkowych oraz ewentualnych linii frontów podcieni  
     a.  lub przedpro�y na podstawie wyników zintegrowanych bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych; 
 6.4.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei rynkowych:  
 1) według wyników bada� architektonicznych i historycznych 
 6.4.3. Zasady kształtowania posadzki Rynku:  
 1) ustalenie rz�dnych, materiału i formy posadzki Rynku: na podstawie wyników bada� archeologicznych warstw kulturowych 
pod XX-wieczn� nawierzchni� płyty Rynku; 
 2) nale�y nada� wła�ciw� opraw� architektoniczn� dawnej studni miejskiej; 
 6.5. Zakaz stosowania detali i elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego.  
 6.6. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Rynek jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, architektonicznych 
i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania płyty Rynku oraz podcieni i przedpro�y w pierzejach 
rynkowych.  
 6.7. Rynek jest miejscem wymagaj�cym zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.8. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, za wyj�tkiem jak w pkt. 13 niniejszej karty terenu,  
 6) ziele�: obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały , 
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
obowi�zuj� ustalenia zawarte w niniejszej karcie pkt. 6, 7, 13. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5 rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL oraz z ci�gów pieszo-jezdnych nr A.9.1.KX i A.9.2.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych, dopuszcza si� lokalizacj� miejsc postojowych 
w wyznaczonej na rysunku planu strefie,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
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 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nale�y przewidzie� miejsca dla punktów dost�powych do Internetu za pomoc� sieci bezprzewodowej,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji na składowisko odpadów. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) ustala si� stref� lokalizacji miejsc postojowych – jak na rysunku planu.  
 2) dopuszcza si� lokalizacj� stoisk jednodniowych lub ich lokalizacj� w zwi�zku z imprezami okoliczno�ciowymi na podstawie 
decyzji administracyjnych.  
 3) na terenie dopuszcza si� sezonowe ogródki gastronomiczne.  
 4) ustala si� zakaz zabudowy z wyj�tkiem jak w pkt. 6.4.1 niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.2.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.2.U 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Południowo -zachodni kwartał przyrynkowy”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: administracja, kultura, o�wiata, gastronomia, handel, 
turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce 
turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
Funkcja uzupełniaj�ca: mieszkania w górnej kondygnacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych, 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: strefa ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk 1.2, wpisane do rejestru 
zabytków stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod  
nr rejestru (decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: - nie ustala si�.  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei rynkowej oraz 
ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y oraz na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: w bloku przyrynkowym obowi�zuje zakaz przerw w zabudowie pierzei rynkowej frontowej;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
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lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ ogródki lub ziele�ce przed frontem budynku, 
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych oraz zabudowa� gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego,  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y 
w pierzei rynkowej  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – na podstawie bada� archeologicznych.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych.  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej 
karty terenu.  
 6) FORMY ZABUDOWY: ratusz w zabudowie zwartej oraz jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu.  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi A.1.KDZ/KDL oraz w celu obsługi technicznej obiektów oraz ewentualnych dostaw dopuszcza 
si� obsług� z ci�gów pieszych nr A.9.1.KX i A.9.3.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 
dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków parking podziemny, po przeprowadzeniu bada� archeologicznych 
i zabezpieczeniem ewentualnych znalezisk; dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) wyznacza si� obowi�zkowo lokalizacj� dominanty wysoko�ciowej (wie�y ratusza) oznaczonej jak na rysunku planu, 
precyzyjne miejsce lokalizacji na podstawie bada� architektonicznych i historycznych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

4. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.3.U/M 1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.3.U 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Południowo -zachodni  kwartał przyrynkowy”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka 
(hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce 
turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny –  
za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
6.2. Dziedzictwo archeologiczne: strefa ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru 
zabytków stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod  
nr rejestru (decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
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2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: według bada� archeologicznych i historycznych,  
6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków s�siednich 
(pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� zabudowy działek 
miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych i budynków gospodarczych,  
3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ ogródki lub ziele�ce,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
6.7. Typy budynków:  
6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych i budynków 
gospodarczych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
6.11. Elewacje budynków:  
6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y 
w pierzei rynkowej  
6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury  
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – na podstawie bada� archeologicznych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: okre�lona 
maksymaln� i minimaln� lini� zabudowy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Jak pkt. 6.4.; wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo 
konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg A.1.KDZ/KDL oraz w celu obsługi technicznej obiektów oraz ewentualnych dostaw dopuszcza 
si� obsług� z ci�gu pieszego nr A.9.3.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane na ka�dej działce jak w § 6; dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego 
konserwatora zabytków parking podziemny, po przeprowadzeniu bada� archeologicznych i zabezpieczeniem ewentualnych 
znalezisk; dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji ogólnospławnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� korekt� linii rozgraniczaj�cych teren w kierunku terenu nr A.2.U, na potrzeby zabudowy terenu w zwi�zku 
z wynikami bada� archeologicznych,  
 2) przez teren nale�y przeprowadzi� ci�g pieszy oznaczony jak na rysunku planu, trasa ci�gu ustalona na podstawie bada� 
archeologicznych i historycznych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

5. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.4.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.4.U 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Zachodni kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej ; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, 
wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� 
oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. Obiekty 
istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich dekapitalizacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny -  
za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk 1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
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(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków s�siednich 
(pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych.  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze - detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt 6.5.1.niniejszej karty terenu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych.  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej 
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karty terenu.  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu. 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL oraz dróg dojazdowych nr A.3.3.KDD i A.3.3.KDD  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały 
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy,  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�,  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

6. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.5.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.5.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Zachodni kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych.. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich dekapitalizacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 

 
5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 

 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
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 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei budynków frontowych oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
 1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych oraz budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych); 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
6.11. Elewacje budynków:  
6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�, 
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
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8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt 6.5.1.niniejszej karty terenu.  
2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych.  
3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych i historycznych .  
4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych , lub jak w pkt. 6.8.niniejszej 
karty terenu.  
6) FORMY ZABUDOWY: ratusz oraz jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu. 
7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych.  
8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z terenu nr A.1.KDZ/KDL oraz dróg dojazdowych nr A.3.1.KDD i A.3.2.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 
dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków parking podziemny po przeprowadzeniu bada� archeologicznych 
i zabezpieczeniem ewentualnych znalezisk; dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 

 
7. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.6.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.6.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Zac hodni kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich dekapitalizacji. 
 
 
 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��$�A�,

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk 1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. Obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei budynków frontowych 
oraz wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych 
i historycznych.  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
 1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i budynków gospodarczych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17. (pomi�dzy wy�szym a ni�szym – 
odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych i budynków gospodarczych); 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
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Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia §8, §9, §10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt 6.5.1.niniejszej karty terenu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych.  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej 
karty terenu.  
 6) FORMY ZABUDOWY: ratusz oraz jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu. 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora 
zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.1.KDD i A.3.2.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 
dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków parking podziemny po przeprowadzeniu bada� archeologicznych 
i zabezpieczeniem ewentualnych znalezisk; dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 

 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 

 
Nie dotyczy 

 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 

 
1) Dla istniej�cych obiektów dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy,  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�,  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

8. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.7.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.7.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Zachodni kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem 
 stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 
   5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  Zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek mieszkalny wraz z gospodarczym – ul. Ko�cielna 3  
 2/ budynek mieszkalny wraz z gospodarczym – ul. Ko�cielna 5 
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei budynków frontowych oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe, 
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenie (pomi�dzy wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków 
frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych i budynków gospodarczych);  
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2/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka: 
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� 
archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania 
podcieni i przedpro�y.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt 6.5.1.niniejszej karty terenu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej 
karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w stanie istniej�cym. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.1.KDD, A.3.2.KDD i A.3.3.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwał; 
dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

9. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.8.UR brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzenneg o miasta Młynary  
1. SYMBOL A.8.UKr  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  6 - „Kwartał Ko �cielny”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej - usługi kultu religijnego - z zieleni� towarzysz�c� 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 i 10 Uchwały 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny –  
za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow� – w granicach wg decyzji,  
 2/ A-800 - Ko�ciół p.w. �w. Piotra wraz z cmentarzem,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków stanowisko 1 – 
AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru (decyzja architektoniczna) 
 nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
nie ustala si�.  
 6.4. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.4.1. Ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: jak w stanie istniej�cym po obrysie budynku ko�cioła,  
 6.4.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków: dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� 
architektonicznych i historycznych,  
 6.5. Typy budynków: ko�ciół  
 6.6. Układy i kształty dachów: zachowanie stanu istniej�cego;  
 6.7. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna typ – jak w stanie istniej�cym lub według bada� archeologicznych,  
 6.8. Zakaz stosowania na elewacjach budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego,  
 6.9. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 

 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 

 
1) obowi�zuj� ustalenia zawarte w pkt. 6 niniejszej karty terenu”,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: jak w pkt. 6.4.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: okre�lona 
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historycznym charakterem zabudowy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: okre�lona na podstawie bada� architektonicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: jak w stanie istniej�cym lub według bada� historycznych,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: ko�ciół,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Nie dotyczy 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.1.KDD i A.3.3.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane poza terenem, na podstawie decyzji administracyjnych,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu 
do spraw ochrony zabytków  
 2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, za wyj�tkiem odtworze� b�d�cych rezultatem bada� archeologicznych 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy 
 

10. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.9.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego mi asta Młynary  
1. SYMBOL A.9.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północno - zachodni kwartał przek �tniowy 

rynku” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych.. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich dekapitalizacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
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 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow� – 
w granicach wg decyzji,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei przyrynkowej oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
 1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� 
archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania 
podcieni i przedpro�y.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 

1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
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 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej 
karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 

Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL , dróg dojazdowych nr A.3.3.DKDD i A.3.4.KDD oraz z ci�gu pieszo-
jezdnego nr A.8.1.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
  

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy,  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�,  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

11. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.10.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.10.U 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północno - zachodni kwartał przek �tniowy 

rynku” 
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej ; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, 
wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� 
oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow� – 
w granicach wg decyzji,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei zabudowy oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
 1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.7., A.10. i A.27. (pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��$	C�,

 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
  

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej 
karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.3.KDD i A.3.7.KDD, z ci�gu pieszo-jezdnego nr A.8.1.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 
dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków parking podziemny po przeprowadzeniu bada� archeologicznych 
i zabezpieczeniem ewentualnych znalezisk; dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Na terenie dopuszcza si� lokalizacj� miejsc postojowych - jako rozwi�zanie tymczasowe.  
 Powierzchni� miejsc parkingowych nale�y zabezpieczy� sposób wymagany przepisami odr�bnymi przed przedostawaniem 
si� substancji ropopochodnych bezpo�rednio do gruntu. 
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Ustala si� nakaz likwidacji obiektów gospodarczych oznaczonych jak na rysunku planu (za wyj�tkiem obiektu wpisanego 
do rejestru zabytków, oznaczonego jak na rysunku planu) – stanowi�cych zabudow� substandardow�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy 
 

12. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.11.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Mł ynary  
1. SYMBOL A.11.U 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północno -zachodni kwartał przek �tniowy 

rynku” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej ; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, 
wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� 
oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  
 zabudow� – w granicach wg decyzji,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei budynków frontowych 
oraz wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
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lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.10., A.27. i A.17. (pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych; 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� 
archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania 
podcieni i przedpro�y.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej 
karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały. 

 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 

 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.4.KDD i A.3.7.KDD, z ci�gu pieszo-jezdnego nr A.8.1.KDX  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały, 
dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków parking podziemny po przeprowadzeniu bada� archeologicznych 
i zabezpieczeniem ewentualnych znalezisk, dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
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 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Na terenie dopuszcza si� lokalizacj� miejsc postojowych - jako rozwi�zanie tymczasowe.  
 Powierzchni� miejsc parkingowych nale�y zabezpieczy� sposób wymagany przepisami odr�bnymi przed przedostawaniem 
si� substancji ropopochodnych bezpo�rednio do gruntu. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Ustala si� nakaz likwidacji obiektów gospodarczych oznaczonych jak na rysunku planu - stanowi�cych zabudow� substandardow�.
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy 
 

13. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.12.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.12.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północny kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich dekapitalizacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�:  
 budynek – ul. Rynek 2,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei budynków frontowych 
oraz wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych 
i historycznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
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 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków s�siednich 
(pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� zabudowy działek 
miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenie i terenach oznaczonych numerem A.17. i A 26., pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka: 
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� 
archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania 
podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej 
karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL oraz z dróg dojazdowych nr A.3.4.KDD i A.3.5.KDD, z ci�gu pieszo- 
jezdnego nr A.8.2.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów nie obj�tych ochron� dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz 
rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

14. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.13.UR brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Mł ynary  
1. SYMBOL A.13.UKr  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północny kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej – usługi kultu religijnego 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 i 10 Uchwały 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ . 
 
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�: – 
w granicach wg decyzji,  
 2/ A-1591 - Ko�ciół p.w. Niepokalanego Pocz�cia NMP 
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r. 
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.4.1. Ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: jak w stanie istniej�cym po obrysie budynku ko�cioła,  
 6.4.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków: dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� 
architektonicznych,  
 6.5. Typy budynków: ko�ciół  
 6.6. Układy i kształty dachów: zachowanie stanu istniej�cego,  
 6.7. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna typ – jak w stanie istniej�cym lub według bada� archeologicznych,  
 6.8. zakaz stosowania na elewacjach budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych 
z tworzywa sztucznego,  
 6.9. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia §8, §9, §10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) obowi�zuj� ustalenia zawarte w pkt. 6 niniejszej karty terenu”,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: jak w pkt. 6.4.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: okre�lona 
historycznym charakterem zabudowy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: okre�lona na podstawie bada� architektonicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: jak w stanie istniej�cym lub według bada� historycznych,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: ko�ciół,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Nie dotyczy 

 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi A.1.KDZ/KDL , z dróg dojazdowych nr A.3.5.KDD i A.3.6.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane poza terenem, na podstawie decyzji administracyjnych,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu 
do spraw ochrony zabytków,  
 2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, za wyj�tkiem odtworze� b�d�cych rezultatem bada� archeologicznych. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

15. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.14.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.14.U 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północny kwartał przek �tniowy rynku””  
  

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej ; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, 
wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� 
oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk 1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei zabudowy oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych i historycznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych; nale�y utrzyma�: 
lokacyjn� zasad� zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych 
i budynków gospodarczych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych i budynków gospodarczych, wyst�puj�ce na terenie miasta 
lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.10. i A.16. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych); 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych i historycznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
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 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przek�tniowy rynku jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych i historycznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej 
karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora 
zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.4.KDD i A.3.7.KDD oraz ci�gu pieszo-jezdnego nr A.8.2.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 
dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków parking podziemny po przeprowadzeniu bada� archeologicznych 
i zabezpieczeniem ewentualnych znalezisk; dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie ustala si�. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Ustala si� nakaz likwidacji obiektów gospodarczych oznaczonych jak na rysunku planu – stanowi�cych zabudow� 
substandardow�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

16. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.15.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.15.U 2. JEDNOSTKA STRUKT URALNA  „Północny kwartał przek �tniowy rynku””  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, 
wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� 
oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei zabudowy oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
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 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.7. i A.10. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y  
w pierzei rynkowej  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia §8, §9, §10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1 niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 

 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.5.KDD i A.3.7.KDD oraz ci�gu pieszo-jezdnego nr A.8.2.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 
dopuszcza si� za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków parking podziemny po przeprowadzeniu bada� archeologicznych 
i zabezpieczeniem ewentualnych znalezisk; dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
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 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie ustala si�. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Ustala si� nakaz likwidacji obiektów gospodarczych oznaczonych jak na rysunku planu – stanowi�cych zabudow� 
substandardow�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

17. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.16.U/M3 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU  do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o miasta Młynary  
1. SYMBOL A.16.U/M3 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północny kwartał przek �tniowy rynku””  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej o niskiej intensywno�ci zagospodarowania z uzupełniaj�c� funkcj� mieszkaniow� zakres 
dopuszczalnych funkcji usługowych – kultu religijnego, gastronomia, handel, turystyki (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), 
administracji, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe 
z wykluczeniem stacji paliw. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 

4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały,  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych.  
 6) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ plebania – ul. Słowackiego 1,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy: nale�y utrzyma� istniej�cy charakter zabudowy;  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej: nale�y zachowa� tradycyjne przedogródki.  
 6.7. Typy budynków (dotyczy tylko nowych uzupełnie�): zabudowa zwarta,  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym),  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w naturalnym kolorze materiału ceramicznego, 
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
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 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia §8, §9, §10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: zabudowa zwarta,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.5.KDD, A.3.6.KDD i A.3.7.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 
dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie ustala si�. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
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18. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.17.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.17.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północno - wschodni kwartał przyrynkowy”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu  
w tym warsztatów samochodowych. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich dekapitalizacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny –  
za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz Zabudow�,  
 2/ Kamienica – ul. Rynek 1  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk 1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. Obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei przyrynkowej oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
 1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
 2/ tradycyjne ogródki podwórkowe, 
 3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17.(pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych); 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
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 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y 
w pierzei rynkowej  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1.niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: ratusz oraz jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL oraz ci�gu pieszo-jezdnego nr A.8.3.KDX, dopuszcza si� dla obsługi 
technicznej budynków oraz ewentualnych dostaw towarów ci�g pieszy nr A.9.2.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów nie obj�tych ochron� dopuszcza si� działania modernizacyjne obiektu, remonty, obowi�zuje 
zakaz rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�,  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

19. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.18.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.18.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północno - wschodni kwartał 

przyrynkowy”” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO . 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 

 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek mieszkalno – usługowy – ul. Słowackiego, działka nr 136/1,  
 2/ budynek gospodarczy – ul. Słowackiego , działka nr 136/2, 
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei zabudowy oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
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1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.7. i A.10. (pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y 
w pierzei rynkowej  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 

 
8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 

 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL oraz ci�gu pieszo-jezdnego nr A.8.3.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały; 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��-B��,

dopuszcza si� zlokalizowanie miejsc postojowych poza terenem,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie ustala si� 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

20. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.19.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego pla nu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.19.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Północno - wschodni kwartał 

przyrynkowy” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�).  
 2/ budynek – ul. Styczniowa 2  
 3/ budynek – ul. Styczniowa 4  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
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przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ jak w stanie istniej�cym 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce - jak na rysunku planu jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: okre�lona liniami 
zabudowy, 
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 5% lub według bada� archeologicznych, .  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 

 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL oraz ci�gu pieszo-jezdnego nr A.8.3.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

21. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.20.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.20.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Wschodni kwartał przek �tniowy 

rynku” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich 
dekapitalizacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  zabudow�).  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek gospodarczy – ul. Ko�ciuszki 2.  
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 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.12. i A.17., A 26. pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: ratusz oraz jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL oraz dróg dojazdowych nr A.3.9.KDD i A.3.10.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 

 
22. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.21.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.21.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Wschodni kwartał przek �tniowy 

rynku” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  zabudow�.  
 2/ Budynek z zabudow� gospodarcz� – ul. Styczniowa 1  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ kamieniczka wraz z budynkiem gospodarczym – ul. Ko�ciuszki 1, 
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe, 
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ jak w stanie istniej�cym  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
  

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce - jak w pkt 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
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 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: okre�lona liniami 
zabudowy, 
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 5% lub według bada� archeologicznych, .  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w pkt. 6 niniejszej karty terenu 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.1.KDZ/KDL i dróg dojazdowych nr A.3.9.KDD i A.3.8.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

23. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.22.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.22.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Wschodni kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
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5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  zabudow�).  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek mieszkalny – ul. Ko�ciuszki 3,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.12. i A.17., A 26. pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych); 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

 
 
 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��-C$�,

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1 niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.9.KDD, A.3.8.KDD i A.3.13.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 

 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 

 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów nie obj�tych ochrona dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz 
rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

24. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.23.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.23.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Wschodni kwarta ł przek �tniowy rynku”  
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem  
stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ budynek – ul. Traugutta 3  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek gospodarczy – ul. Traugutta 3,  
 2/ budynek mieszkalny – ul. Traugutta 1,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych, nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� zabudowy działek 
miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych;  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.12. i A.17., A 26. pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka: 
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
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wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1 niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.10.KDD, A.3.9.KDD i A.3.13.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów nie obj�tych ochron� dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz 
rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 

30% 
 

25. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.24.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.24.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURA LNA „Południowo - wschodni kwartał 

przyrynkowy” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 

teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 

 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 

 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały,  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Traugutta 2  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek mieszkalny - ul. Mierosławskiego 3,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – oznaczony jak na rysunku planu; szeroko�� frontu 
nowoprojektowanych działek okre�lona na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei przyrynkowej oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17.(pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
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 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei rynkowej  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 

 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.10.KDD, A.3.11.KDD, drogi wewn�trznej nr A.7.KDW i ci�gu pieszego  
nr A.9.7.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów dopuszcza si� działania modernizacyjne obiektu, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�,  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

26. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.25.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego mi asta Młynary  
1. SYMBOL A.25.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Południowo -wschodni kwartał 

przyrynkowy” 
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich 
dekapitalizacji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 

 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz  zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek mieszkalny - ul. Chodkiewicza 2,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
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 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
 1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.12. i A.17., A 26. pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.10.KDD, A.3.11.KDD, A.3.13.KDD , drogi wewn�trznej nr A.7.KDW 
i ci�gu pieszego nr A.9.7.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów nie obj�tych ochron� dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz 
rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

27. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.26.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL A.26.U/M1 2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Południowy kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
  
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 

 
5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 

 

1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 

6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Kopernika 1  
 3/ Budynek – ul. Kopernika 3  
 4/ Budynek – ul. Mierosławskiego 1  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – oznaczony jak na rysunku planu; szeroko�� frontu 
nowoprojektowanych działek okre�lona na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei przyrynkowej oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.26. i A.17.(pomi�dzy wy�szym 
a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y 
w pierzei rynkowej  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 

 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 

 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
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8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu, 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora 
zabytków. 
 
    11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.11.KDD, A.3.12.KDD, A.3.13.KDD i ci�gu pieszego nr A.9.6.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej ,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

28. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.27.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzest rzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.27.U/M1  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Południowy kwartał przek �tniowy rynku”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: mieszkaniowa wielorodzinna; zakres dopuszczalnych 
funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi 
bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji 
paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
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  5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO . 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 
   6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ  DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Mierosławskiego 2  
 3/ Budynek – ul. Niepodleglo�ci 1  
 4/ Budynek – ul. Niepodleglo�ci 3  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Chodkiewicza 2,  
 2/ Budynki gospodarcze – ul. Mierosławskiego 3, 
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.12. i A.17., A 26. pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
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 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam wolnostoj�cych oraz wszelkich reklam poza: tradycyjnymi 
szyldami i tablicami informuj�cymi o prowadzonej działalno�ci w miejscu jej prowadzenia - wysi�g prostopadły do długo�ci 
maksymalnie 1,5 m, o powierzchni nie wi�cej ni� 0,6 m2; reklamy na elewacjach o powierzchni do 0,6 m2; zamocowanie 
reklam na wysoko�ci nie wy�szej ni� pas podokienny 1 pi�tra, a dolna cz��� reklamy zawieszona nie ni�ej ni� na wysoko�ci 
2,4 m mierzona od wys. chodnika; projekt reklamy musi by� dostosowany do charakteru elewacji budynku, na którym reklama 
ma by� zamocowana.  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 
   8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 
   9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEK TÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 
   10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 
   11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.11.KDD, A.3.12.KDD, A.3.13.KDD i ci�gu pieszego nr A.9.6.KX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 
   12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 
   13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ O GRANICZENIA W ICH U�YTKOWANIU.  
 
1) Dla istniej�cych obiektów nie obj�tych ochron� dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz 
rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

29. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.28.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.28.U/M1  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Południowy kwartał przek �tniowy rynku”  

„Mury miejskie”  
 
   3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych. Obiekty istniej�ce uznaje si� za zgodne z planem do czasu ich dekapitalizacji. 
 
   4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 
   5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 
   6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ  DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek mieszkalny – ul. Polna 1,  
 2/ budynek mieszkalny – ul. Polna 2,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony rynku oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej, dla pozostałych: dopuszcza si� 
przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie przejazdu bramnego lub 
murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenach oznaczonych numerem A.12. i A.17., A 26. pomi�dzy 
wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
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2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 1/ Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y w pierzei.  
 2/ Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych 
bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
    

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu lub jak na rysunku planu; 
nieprzekraczalne - jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawie wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, oraz obiekty wolnostoj�ce(obj�te ochron�), 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 
   9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW  PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 
   10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora 
zabytków. 
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 11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi lokalnej nr B.7.KDL, z dróg dojazdowych nr A.3.12.KDD, A.3.13.KDD, A.4.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 
   12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 
   13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ O GRANICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Dla istniej�cych obiektów nie obj�tych ochron� dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz 
rozbudowy i nadbudowy.  
 2) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�.  
 3) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu.  
 4) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej; dla budynków obj�tych ochron� pod warunkiem 
uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków 
 

   14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

30. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.29.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.29.U/M  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, turystyka (hotele, 
pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce 
turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Chopina 1  
 3/ budynek – ul. Chopina 5  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – w przypadku przywrócenia historycznych podziałów na 
terenie szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona na podstawie wyników bada� archeologicznych ...  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony ul. Chopina 
oraz wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: dopuszcza si� przerwy w zabudowie, dla przejazdu bramnego lub murowanego 
ogrodzenia wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.; dla 
działki nr 40 odtworzenie obiektów na podstawie wyników bada� archeologicznych, historycznych i architektonicznych.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków pomi�dzy wy�szym a ni�szym, 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów:  
1/ jak w obiektach obj�tych ochron�,  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych 
bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: na obszarze oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych 
w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 
   8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu; nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawie wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
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powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6.9. niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych, dla obiektów obj�tych 
ochron� – jak w stanie istniej�cym, 
 
   9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW  PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały  
9.2. Fragment terenu zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu budowlanego 
nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych 
nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 
 
   10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 
   11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi dojazdowej A.3.1.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej, dla budynków obj�tych ochron� pod warunkiem 
uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

31. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.30.U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.30.U/M  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, 
turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła artystycznego, 
usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów 
samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
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 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Chopina 7  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – jak w stanie istniej�cym  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony ul. Chopina 
oraz wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: dopuszcza si� przerwy w zabudowie, dla przejazdu bramnego lub murowanego 
ogrodzenia wysoko�� muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe, 
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków: zabudowa zwarta jak w stanie istniej�cym.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ jak w stanie istniej�cym,  
2/lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów:  
1/ jak w obiektach obj�tych ochron�,  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka: 
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych 
bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam wolnostoj�cych oraz wszelkich reklam poza: tradycyjnymi 
szyldami i tablicami informuj�cymi o prowadzonej działalno�ci w miejscu jej prowadzenia - wysi�g prostopadły do długo�ci 
maksymalnie 1,5 m, o powierzchni nie wi�cej ni� 0,6 m2; reklamy na elewacjach o powierzchni do 0,6 m2; zamocowanie 
reklam na wysoko�ci nie wy�szej ni� pas podokienny 1 pi�tra, a dolna cz��� reklamy zawieszona nie ni�ej ni� na wysoko�ci 
2,4 m mierzona od wys. chodnika; projekt reklamy musi by� dostosowany do charakteru elewacji budynku, na którym reklama 
ma by� zamocowana.  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
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8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie zabudowy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6.9. niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – dla obiektów obj�tych ochron� – jak w stanie istniej�cym 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały  
 9.2. Fragment terenu zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu 
budowlanego nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków 
gruntowo - wodnych nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi dojazdowej nr A.3.1.KDD oraz poprzez teren nr A.31.ZM – jak w stanie istniej�cym,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej, dla budynków obj�tych ochron� pod warunkiem 
uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków. 

    
14. STAWKA PROCENTOWA . 

 
30% 
 

32. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr A.31.ZM, A.33.ZM, A.34.ZM brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.31.ZM, A.33.,ZM A.34.ZM  2. JEDNOSTKA STRUK TURALNA  „Mury miejskie”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zieleni publicznej zwi�zanej z miastem lokacyjnym . 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. Zasady kształtowania panoramy i sylwety miasta lokacyjnego: zagospodarowanie terenu podporz�dkowane ochronie 
panoramy miasta lokacyjnego.  
 6.5. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych 
bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.6. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.7. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: tylko niska, umo�liwiaj�ca ekspozycj� murów miejskich  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: min. 95% 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały  
 9.2. Fragmenty terenów zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu 
budowlanego nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków 
gruntowo - wodnych nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z terenów dróg dojazdowych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) w przypadku odtworzenia obiektów parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie wyników bada� 
archeologicznych. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

33. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.32.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.32.U/M1  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  
  

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Ko�cielna 5  
 3/ Budynek – ul. Ko�cielna 7  
 4/ Budynek – ul. Ko�cielna 9  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Ko�cielna 11  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych ...  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei oraz wprowadzenie 
ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: dopuszcza si� przerwy w zabudowie, dla przejazdu bramnego lub murowanego 
ogrodzenia wysoko�� muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków: zabudowa zwarta jak w stanie istniej�cym.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ jak w stanie istniej�cym,  
2/lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów:  
1/ jak w obiektach obj�tych ochron�,  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
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1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych 
bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: na obszarze oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych 
w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu, ,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6.9. niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – dla obiektów obj�tych ochron� – jak w stanie istniej�cym 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały  
 9.2. Fragment terenu zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu 
budowlanego nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków 
gruntowo - wodnych nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi dojazdowej nr A.3.3.KDD, oraz drogi wewn�trznej zlokalizowanej na terenie jak w stanie istniej�cym,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej, dla budynków obj�tych ochron� pod warunkiem 
uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 2) dopuszcza si� odtworzenia obiektów nieistniej�cych ustalonych na podstawie bada� archeologicznych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

34. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.35.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.35.U/M1  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Langiewicza 8  
 3/ Budynek z zabudow� gospodarcz� – ul. Langiewicza 10  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych ...  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei oraz wprowadzenie 
ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: dopuszcza si� przerwy w zabudowie, dla przejazdu bramnego lub murowanego 
ogrodzenia wysoko�� muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków: zabudowa zwarta jak w stanie istniej�cym.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ jak w stanie istniej�cym,  
2/lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów:  
1/ jak w obiektach obj�tych ochron�, 
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
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 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych 
bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: na obszarze oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych 
w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6.9. niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – dla obiektów obj�tych ochron� – jak w stanie istniej�cym 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały  
 9.2. Fragment terenu zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu 
budowlanego nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków 
gruntowo-wodnych nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi dojazdowej nr A. 5.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej, dla budynków obj�tych ochron� pod warunkiem 
uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 2) dopuszcza si� odtworzenia obiektów nieistniej�cych ustalonych na podstawie badan archeologicznych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

35. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.36.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.36.U/M1  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 

 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 2/ Budynek – ul. Langiewicza 2 i 4  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
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 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei oraz wprowadzenie 
ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: dopuszcza si� przerwy w zabudowie, dla przejazdu bramnego lub murowanego 
ogrodzenia wysoko�� muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków: zabudowa zwarta jak w stanie istniej�cym.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ jak w stanie istniej�cym,  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów:  
1/ jak w obiektach obj�tych ochron�,  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� 
archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: na obszarze oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych 
w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6.9. niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – dla obiektów obj�tych ochron� – jak w stanie istniej�cym 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały  
 9.2. Fragment terenu zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu budowlanego 
nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych 
nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi dojazdowej nr A.3.7.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej, dla budynków obj�tych ochron� pod warunkiem 
uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 2) dopuszcza si� odtworzenia obiektów nieistniej�cych ustalonych na podstawie badan archeologicznych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

36. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.37.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.37.U  2. JEDNOSTKA  STRUKTURALNA  „Mury miejskie”   

„Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: o�wiata, gastronomia, usługi prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych; w cz��ci obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) dla lokalizacji usług o�wiaty przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla lokalizacji budynków zwi�zanych ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
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 1/ budynek przedszkola – ul. Słowackiego14, działka nr 87, 
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych .  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei od strony  
ul. Langiewicza oraz wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków: jak w stanie istniej�cym.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ jak w stanie istniej�cym  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów:  
1/ jak w obiektach obj�tych ochron�,  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Odcinek historycznych murów miejskich i dawnej fosy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia 
zintegrowanych bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla 
projektu zagospodarowania terenu.  
 6.13. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: na obszarze oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych 
w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce – jak pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu; nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: na podstawie 
bada� archeologicznych i historycznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych lecz nie mniej ni� 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,4,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt. 6.8.niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt. 6.9. niniejszej karty terenu,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – dla obiektów obj�tych ochron� – jak w stanie istniej�cym 

 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały,  
 9.2. Fragment terenu zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu 
budowlanego nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków 
gruntowo-wodnych nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych.  
 9.3. Zagospodarowanie terenu w obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg dojazdowych nr A.3.6.KDD i A.3.7.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� prace zwi�zane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpo�arowym istniej�cych obiektów oraz prace 
zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej, dla budynków obj�tych ochron� pod warunkiem 
uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 2) istniej�cy obiekt gospodarczy ustala si� za zgodny z planem, dopuszcza si� prowadzenie na nim działa� budowlanych 
polegaj�cych na remontach i modernizacji; zakazuje si� jego rozbudowy. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

37. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.38.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.38.U/M1  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  

„Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu  
w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 
   6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ  DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�:  
 2/ Budynek z piekarni� – ul. Słowackiego 2-4,  
 2/ A-3724 - Budynek mieszkalny wraz z otaczaj�c� działk� nr 81, 82/5 – ul. Słowackiego 2 -4  
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 3/ A-3788 - Budynek mieszkalny – ul. Słowackiego 6  
 4/ A-3792 - Budynek mieszkalny – ul. Słowackiego 8  
 5/ A-3789 - Budynek mieszkalny – ul. Słowackiego 10  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ dawny magazyn – ul. 1 Maja 2  
 2/ dawny spichlerz – ul. Słowackiego 2-4, działka nr 82/3  
 3/ dawny spichlerz – ul. Słowackiego 2-4, działka nr 62/7  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – oznaczony jak na rysunku planu; szeroko�� frontu 
nowoprojektowanych działek okre�lona na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei ul. Słowackiego 
i ul.1 Maja oraz wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej ul. Słowackiego i ul. 1 Maja, dla 
pozostałych: dopuszcza si� przerwy w zabudowie, pod warunkiem utrzymania obligatoryjnej linii pierzei bloku w formie 
przejazdu bramnego lub murowanego ogrodzenia o wysoko�ci muru bramnego nie mniejszej ni� 2,40 m;  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej, oficyny tylnej i oficyn bocznych,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenie (pomi�dzy wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków 
frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych);  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
Blok przyrynkowy jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania podcieni i przedpro�y 
w pierzei rynkowej  
 6.13. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.14. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
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8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1. niniejszej karty terenu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: wyznaczaj� linie 
zabudowy ustalone na podstawi wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.2.2.KDZ/KDL oraz A.3.6.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 

30% 
 

38. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.39.ZU brzmi� jak nast�puje: 
 

KARTA TERENU do Miejscow ego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mł ynary  
1. SYMBOL  A.39.ZU  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zieleni publicznej z usługami publicznymi: usługi kultury - amfiteatr w cz��ci obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�.  
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) ustala si� zachowanie drzewostanu  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych.  
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�; wymagane ławki i o�wietlenie parkowe  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� sezonowe obiekty budowlane zwi�zane z imprezami okoliczno�ciowymi 
organizowanymi na terenie - jako stoiska jednodniowe.  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: dla obiektu 
amfiteatru ustala si� powierzchni� podestu do 180 m2 (w tym scena i podest), garderoba o powierzchni zabudowy do 30 m2.  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie mniej ni� 40%  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: wysoko�� obiektu garderoby do 5,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: amfiteatr wraz z garderob� 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały.  
2) Zagospodarowanie terenu w obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z przepisami odr�bnymi.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi wewn�trznej B.36.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji  
 11) nale�y zachowa�, remontowa� i modernizowa� istniej�ce przepusty dla swobodnego przepływu wód. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) W miejscu przebiegu skanalizowanego rowu – dopływu rzeki Baudy, ustala si� zakaz lokalizowania obiektów stale 
zwi�zanych z gruntem.  
 2) dopuszcza si� nie stałe zadaszenie amfiteatru. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

39. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.40.WS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.40.WS  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren wód powierzchniowych �ródl�dowych – rów 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�,  
 6.4. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: zakaz lokalizacji  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji.  
 6) ziele�: piel�gnowana 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 100% 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 

 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi wewn�trznej B.36.KDW oraz poprzez teren nr B.75.Zo,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji,  
 11) nale�y zachowa�, remontowa� i modernizowa� istniej�ce przepusty dla swobodnego przepływu wód. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) nale�y zapewni� 3,0 m dost�p technologiczny wzdłu� koryta rzeki i rowu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

40. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.41. ZM brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.41. ZM  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zieleni publicznej zwi�zanej z miastem lokacyjnym 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. Zasady kształtowania panoramy i sylwety miasta lokacyjnego: zagospodarowanie terenu podporz�dkowane ochronie 
panoramy miasta lokacyjnego.  
 6.5. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Odcinek historycznych murów miejskich jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych 
bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu 
zagospodarowania terenu.  
 6.6. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.7. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: niska  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 
   8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: okre�lony na podstawie bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych. 
 
   9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW POD LEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi A.2.2.KDZ/KDL , oraz teren nr B.81.1.ZP,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1. zakaz lokalizacji zabudowy za wyj�tkiem jak w pkt. 13.4. niniejszej karty terenu,  
 2. dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
3. w przypadku odtworzenia obiektów parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie wyników bada� archeologicznych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

41. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.42.U/M1 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.42.U/M1  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  

„Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, turystyka (hotele, pensjonaty, wynajem pokoi), administracji, o�wiaty, usługi bankowe, prawnicze, rzemiosła 
artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym 
warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudowa:  
 2/ Budynek – ul. 1 Maja 1  
 3/ Budynek – ul. Cółkiewskiego 1  
 4/ Budynek – ul. Cółkiewskiego5  
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 5/ Budynek – ul. Cółkiewskiego 7  
 6/ Budynek – ul. Cółkiewskiego 9  
 7/ Budynek - ul. Chodkiewicza 1  
 8/ Budynek - ul. Chodkiewicza 3  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Cółkiewskiego 3  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Cółkiewskiego 11 
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – oznaczony jak na rysunku planu; szeroko�� frontu 
nowoprojektowanych działek okre�lona na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei ul. Słowackiego oraz 
wprowadzenie ewentualnych frontów podcieni i przedpro�y na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ przerwy w ci�głej zabudowie pierzei: zakaz przerw w zabudowie dla pierzei frontowej ul. Cółkiewskiego, nie dotyczy działki nr 13,  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych; nale�y utrzyma�: lokacyjn� zasad� 
zabudowy działek miejskich zachowuj�c lokalizacj� kamienicy frontowej,  
 3/ zró�nicowanie: poziomów posadowienia parterów budynków frontowych, poziomów kondygnacji w poszczególnych 
budynkach w pierzei frontowej bloku, poziomów gzymsów wie�cz�cych w elewacjach frontowych budynków.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
 1/ brukowane dziedzi�ce podwórek, 
 2/ tradycyjne ogródki podwórkowe, 
 3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenie (pomi�dzy wy�szym a ni�szym – odr�bnie dla budynków 
frontowych, odr�bnie dla oficyn tylnych, odr�bnie dla oficyn bocznych); 
 2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka: 
 1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy, 
 2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Teren jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania.  
 6.13. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8,  § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: na obszarze oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych 
w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
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8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy – jak w pkt. 6.5.1., nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: na podstawie 
wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi A.2.2.KDZ/KDL i A.3.8.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) ustala si� nakaz likwidacji obiektów substandardowych oznaczonych na rysunku planu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

42. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.43. ZM brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.43. ZM  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury Miejskie”  

„Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zieleni publicznej zwi�zanej z miastem lokacyjnym 

 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 

 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały.  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego.  
 3) nakaz ochrony rowu. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 

6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. Zasady kształtowania panoramy i sylwety miasta lokacyjnego: zagospodarowanie terenu podporz�dkowane ochronie 
panoramy miasta lokacyjnego.  
 6.5. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Obszar wymagaj�cy przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu 
ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu zagospodarowania terenu.  
 6.6. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.7. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 

1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: niska 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: min. 95% 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 

9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały  
 9.2. Fragment terenu zagro�ony osuwaniem si� mas ziemnych, przed przyst�pieniem do sporz�dzania projektu 
budowlanego nale�y wykona� badania geologiczno in�ynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków 
gruntowo-wodnych nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce teren przed osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 

1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.3.13.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 

 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 

1. zakaz lokalizacji zabudowy za wyj�tkiem jak w pkt 13.4. niniejszej karty terenu,  
 2. dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 3. w przypadku odtworzenia obiektów parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie wyników bada� 
archeologicznych.  
 4. nale�y zapewni� 3,0 m dost�p technologiczny wzdłu� koryta rowu. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

43. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr A.44.U/M2, A.45.U/M2, A.46.U/M2 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego mias ta Młynary  
1. SYMBOL  A.44.U/M2, A.45.U/M2,  

A.46. U/M2  
2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Mury miejskie”  

„Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej z uzupełniaj�c� funkcja mieszkaniow�; zabudowa mieszkaniowa – jednorodzinna; zakres 
dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, o�wiaty, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce 
turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszar zabytkowy wpisany do rejestru:  
 -  fragment historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków;  
 -  patrz paragraf 5 ust. 1 
 6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�:  
 2/ Budynek z zabudow� gospodarcz� i ogrodzeniem – ul. Chodkiewicza 7  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek – ul. Chodkiewicza 9 
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ ustalenie obligatoryjnych linii pierzei: zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si� korekt� linii pierzei ul. Chodkiewicza na 
podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety pierzei bloków zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe, 
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenie (pomi�dzy wy�szym a ni�szym)  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
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budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych z oryginalnym 
architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych egzemplarzy 
oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Teren jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania.  
 6.13. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji  
 6) ziele�: nie ustala si�,  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Obowi�zuj�ce linie zabudowy - jak w pkt. 6.5.1., nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: na podstawie 
wyniku bada� archeologicznych,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: na podstawie bada� archeologicznych.  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� archeologicznych, lub jak w pkt. 6.8. niniejszej karty terenu,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt. 6.7. niniejszej karty terenu, 
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historycznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – ustalona na podstawie bada� archeologicznych. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.3.13.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 

 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 

 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Istniej�ce obiekty mieszkalne uznaje si� za zgodne z planem,  
 2) dopuszcza si� dla funkcji usługowej obiekty mieszkaniowe jednorodzinne lub lokale mieszkalne pod warunkiem, �e s� one 
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zwi�zane z prowadzon� usług�.  
 3) ustala si� nakaz likwidacji obiektów substandardowych oznaczonych na rysunku planu. 
 
   14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

44. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.47.ZM brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.47.ZM  2. JEDNOSTKA STRUKTURALN A  „Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zieleni publicznej zwi�zanej z miastem lokacyjnym 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego.   
 3) nakaz ochrony zadrzewienia i rowu. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. Zasady kształtowania panoramy i sylwety miasta lokacyjnego: zagospodarowanie terenu podporz�dkowane ochronie 
panoramy miasta lokacyjnego.  
 6.5. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Obszar wymagaj�cy przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, architektonicznych i historycznych w celu 
ustalenia szczegółowych wytycznych dla projektu zagospodarowania terenu.  
 6.6. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych.  
 6.7. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: niska 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: min. 95% 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 

 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 

 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.4.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1. zakaz lokalizacji zabudowy,  
 2. dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków,  
 3. w przypadku odtworzenia obiektów parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie wyników bada� 
archeologicznych.  
 4. nale�y zapewni� 3,0 m dost�p technologiczny wzdłu� koryta rowu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

45. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.48.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.48. U  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Przedmurze”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, usługi o�wiaty, prawnicze, 
rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług 
transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 i 10 Uchwały,  
 4.2. Ogrodzenie a�urowe do wysoko�ci 1,5 m – kute lub słupki murowane, prz�sła kute. Zakaz stosowania ogrodze� 
z betonowych prefabrykatów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały,  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) ustala si� ochron� drzewostanu  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych.  
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu ”K”. Obowi�zuj� 
ustalenia § 14 i § 15 uchwały.  
 6.5. Zakaz stosowania elementów malej architektury z tworzywa sztucznego.  
 6.6. Teren wymagaj�cy rewitalizacji.  
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 6.7. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: teren nale�y zagospodarowa� zieleni� nisk�, �redni�, ziele� �redni� nale�y lokalizowa� w sposób umo�liwiaj�cy 
widok na miasto lokacyjne, na obszarze oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych 
w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: powierzchnia 
zajmowana przez stoiska handlowe nie mo�e przekroczy� 15% powierzchni terenu,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie mniej ni� 60% terenu,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,3,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m – 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynek wolnostoj�cy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5 rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�  
 2) obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci: nie wyst�puj�  
 3) minimalna powierzchnia działki: powierzchnia terenu  
 4) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  
 5) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi A.4.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji na składowisko odpadów. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1. obiekt nale�y lokalizowa� kalenic� prostopadle lub równolegle do ul. Polnej,  
 2. zakaz podnoszenia rz�dnej terenu,  
 3. zakaz lokalizacji gara�y wolnostoj�cych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy 
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46. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.49.UT brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.49. UH  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Przedmurze”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej - usługi handlu - targowisko miejskie. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 i 10 Uchwały, 
 4.2. zakaz lokalizacji reklam wolnostoj�cych oraz reklam.  
 4.3. Ogrodzenie a�urowe do wysoko�ci 1,5 m – kute lub słupki murowane, prz�sła kute. Zakaz stosowania ogrodze� 
z betonowych prefabrykatów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały,  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) ustala si� ochron� drzewostanu  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych.  
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: nie wyst�puj�,  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu  
 zagospodarowania przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały.  
 6.5. Zakaz stosowania elementów malej architektury z tworzywa sztucznego. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� stoiska handlowe,  
 6) ziele�: teren nale�y zagospodarowa� zieleni� nisk�, �redni�, unikaj�c tworzenia si� du�ych powierzchni o nawierzchni 
nieprzepuszczalnej, ziele� �redni� nale�y lokalizowa� w sposób umo�liwiaj�cy widok na miasto lokacyjne, na obszarze 
oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: powierzchnia 
zajmowana przez stoiska handlowe nie mo�e przekroczy� 25% powierzchni terenu,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie mniej ni� 60% terenu,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY tymczasowe obiekty budowlane nie wi�cej ni� 4,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5 rozdziału 2 uchwały 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: powierzchnia terenu  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi wewn�trznej nr A.6.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nale�y przewidzie� miejsca dla punktów dost�powych do Internetu za pomoc� sieci bezprzewodowej,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji na składowisko odpadów. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Jak w pkt. 13 niniejszej karty terenu. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1.zakaz zabudowy za wyj�tkiem tymczasowych obiektów budowlanych typu kramy,  
 2. tymczasowe obiekty budowlane winny by� obj�te jednym projektem architektonicznym,  
 3. ustala si� stref� dla lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych – oznaczon� jak na rysunku planu,  
 4. zakaz podnoszenia rz�dnej terenu.  
 5. nakaz likwidacji obiektów oznaczonych jak na rysunku planu. 
 
   14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy 
 

47. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.50. KS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.50. KS  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Przedmurze”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren parkingu. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 i 10 Uchwały, 
 4.2. zakaz lokalizacji reklam wolnostoj�cych oraz reklam.  
 4.3. Ogrodzenie a�urowe do wysoko�ci 1,5 m – kute lub słupki murowane, prz�sła kute. Zakaz stosowania ogrodze� 
z betonowych prefabrykatów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 

1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały,  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 4) ochrona cennego drzewostanu,  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych.  
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 

6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: nie wyst�puje,  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały.  
 6.5. Zakaz stosowania elementów malej architektury z tworzywa sztucznego. 
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7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� jednodniowe stoiska handlowe,  
 6) ziele�: teren nale�y zagospodarowa� zieleni� nisk�, �redni�, unikaj�c tworzenia si� du�ych powierzchni o nawierzchni 
nieprzepuszczalnej, ziele� �redni� nale�y lokalizowa� w sposób umo�liwiaj�cy widok na miasto lokacyjne.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: dla budynku 
stró�ówki powierzchnia zabudowy nie wi�cej ni� 10,0 m2, powierzchnia zajmowana przez jednodniowe stoiska handlowe nie 
mo�e przekroczy� 25% powierzchni terenu,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie mniej ni� 15% terenu,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: budynek stró�ówki oraz tymczasowe obiekty budowlane nie wi�cej ni� 4,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5 rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci: nie wyst�puj�  
 2) minimalna powierzchnia działki: powierzchnia terenu  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ . 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi wewn�trznej nr A.6.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych, dopuszcza si� lokalizacj� miejsc postojowych 
w wyznaczonej na rysunku planu strefie,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nale�y przewidzie� miejsca dla punktów dost�powych do Internetu za pomoc� sieci bezprzewodowej,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji na składowisko odpadów. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
 1. zakaz zabudowy za wyj�tkiem budynku stró�ówki oraz jednodniowych stoisk handlowych,  
 2. tymczasowe obiekty budowlane winny by� obj�te jednym projektem architektonicznym,  
 3. ustala si� stref� dla lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych – oznaczon� jak na rysunku planu.  
 5. zakaz podnoszenia rz�dnej terenu, za wyj�tkiem prac które s� konieczne do prawidłowego funkcjonowania parkingu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy 
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48. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.51. U/M2 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.51. U/M2  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Fosa”  

„Przedmurze”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej z uzupełniaj�c� funkcja mieszkaniow�; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, 
handel, o�wiaty, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe 
z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu  
 4.2. Ogrodzenie a�urowe do wysoko�ci 1,5 m – kute lub słupki murowane, prz�sła kute. Zakaz stosowania ogrodze� 
z betonowych prefabrykatów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. obowi�zuje ochrona historycznego układu działek miejskich – szeroko�� frontu nowoprojektowanych działek okre�lona 
na podstawie wyników bada� archeologicznych.  
 6.5. Zasady kształtowania geometrii przestrzeni wn�trz urbanistycznych ulic i placów oraz innych przestrzeni publicznych:  
 6.5.1. Zasady kształtowania linii pierzei bloków zabudowy oraz �cian wn�trz urbanistycznych:  
 1/ na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 6.5.2. Zasady kształtowania panoramy i sylwety zabudowy:  
 1/ dokonywanie zmian na podstawie wyników bada� archeologicznych,  
 2/ odbudowy i nowe uzupełnienia: gabaryty budynków frontowych w relacji do istniej�cych historycznych budynków 
s�siednich (pomi�dzy wy�szym a ni�szym) lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.6. Zasady zagospodarowania gruntów niezabudowanych działki miejskiej:  
1/ brukowane dziedzi�ce podwórek,  
2/ tradycyjne ogródki podwórkowe,  
3/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.7. Typy budynków:  
 6.9.1. Budynek frontowy: typ budynku mieszkalnego wyst�puj�cy na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.;  
 6.9.2. Budynki pozostałe: typy oficyn bocznych i tylnych wyst�puj�ce na terenie miasta lokacyjnego w Młynarach do 1939 r.  
 6.8. Gabaryty budynków:  
 1/ w relacji do istniej�cych historycznych budynków na terenie (pomi�dzy wy�szym a ni�szym)  
2/ lub według wyników bada� archeologicznych.  
 6.9. Układy i kształty dachów: według wyników bada� historycznych,  
 6.10. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna.  
 6.11. Elewacje budynków:  
 6.11.1. materiały: nakaz stosowania tynków oraz stosowania płytek elewacyjnych; zakaz stosowania na elewacjach 
budynków materiałów odmiennych tradycyjnym oraz elementów wyko�czeniowych z tworzywa sztucznego  
 6.11.2. kolorystyka:  
1/ nakaz gradacji odcieni wg zasady: tło ciemniejsze – detal ja�niejszy,  
2/ lub według bada� architektonicznych i historycznych,  
 6.11.3. bramy i drzwi wej�ciowe oraz witryny sklepowe: na podstawie bada� historycznych, dobra kontynuacja tradycyjnego 
wzornictwa miejscowego; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej z miejscow� tradycj�;  
 6.11.4. okna: na podstawie bada� historycznych, zachowanie tradycyjnych proporcji otworów okiennych zgodnych 
z oryginalnym architektonicznym stylem budynku; nakazuje si� kontynuacj� tradycyjnej formy stolarki okiennej wg 
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zachowanych egzemplarzy oryginalnych w obszarze A dla podobnych obiektów; stolarka drewniana o kolorystyce zgodnej 
z miejscow� tradycj�.  
 6.12. Obszary problemowe ochrony dziedzictwa kulturowego:  
 Teren jest obszarem problemowym wymagaj�cym przeprowadzenia zintegrowanych bada� archeologicznych, 
architektonicznych i historycznych w celu ustalenia szczegółowych wytycznych zagospodarowania.  
 6.13. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem uzyskania zgody wła�ciwego organu do spraw ochrony zabytków  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: teren nale�y zagospodarowa� zieleni� nisk�, �redni�, unikaj�c tworzenia si� du�ych powierzchni o nawierzchni 
nieprzepuszczalnej, ziele� �redni� nale�y lokalizowa� w sposób umo�liwiaj�cy widok na miasto lokacyjne, na obszarze 
oznaczonym jak na rysunku planu nale�y zapewni� przewag� powierzchni zielonych w zagospodarowaniu terenu działki.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: Nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie mniej ni� 40%  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy.  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: jak w pkt 6.8. niniejszej kary terenu, lecz nie wi�cej ni� 11,0 m 
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w pkt 6.7. niniejszej kary terenu.  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: jak w pkt 6.9  
8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – dla ka�dego budynku nie wi�cej ni� 15,0 m 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2. Wszelkie decyzje dotycz�ce zmian w podziale wymagaj� stosownego zezwolenia wła�ciwego terenowo konserwatora zabytków. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A.6.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: na podstawie decyzji administracyjnych i ustaleniach zawartych w § 6 rozdziału 2 uchwały,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej  
 6) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne niskoemisyjne �ródła  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Istniej�ce obiekty nie obj�te ochron� uznaje si� za zgodne z planem do czasu dekapitalizacji,  
 2) Dla istniej�cych obiektów dopuszcza si� działania modernizacyjne obiektu, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy 
i nadbudowy.  
 3) W przypadku wyburzenia lub dekapitalizacji obiektów istniej�cych obowi�zuje zakaz odbudowy obiektu w formie jak przed 
wyburzeniem lub dekapitalizacj�,  
 4) dla nowoprojektowanego zagospodarowania obowi�zuj� zasady zagospodarowania i parametry zabudowy okre�lone 
ustaleniami niniejszej karty terenu.  
 5) dopuszcza si� dla funkcji usługowej obiekty mieszkaniowe jednorodzinne lub lokale mieszkalne pod warunkiem, �e s� one 
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zwi�zane z prowadzon� usług�.  
 6) ustala si� nakaz likwidacji obiektów substandardowych oznaczonych na rysunku planu.  
 7) zakaz lokalizacji gara�y wolnostoj�cych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

49. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.52.U/M3 brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.52.U/M3  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Przedmurze”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej o niskiej intensywno�ci zagospodarowania z uzupełniaj�c� funkcj� mieszkaniow� zakres 
dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, usługi o�wiaty, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce 
turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 i 10 Uchwały,  
 4. 2. nakaz nawi�zywania w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy.  
 Ogrodzenie a�urowe do wysoko�ci 1,5 m – kute lub słupki murowane, prz�sła kute lub drewniane. Zakaz stosowania 
ogrodze� z betonowych prefabrykatów. 
 
   5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały,  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 
   6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ  DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: strefa ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2;  
 wpisana do rejestru zabytków; stanowiska archeologiczne:  
 1/ stanowisko 2 – AZP 15-54/10,  
 2/ stanowisko 3 – AZP 15-54/11,  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Grunwaldzka 4  
 6.4. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt.15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: teren nale�y zagospodarowa� zieleni� nisk�, �redni�, ziele� wysok� nale�y lokalizowa� w sposób umo�liwiaj�cy 
widok na miasto lokacyjne.  
 7) rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
 
   8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20% 
powierzchni działki,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie mniej ni� 60% terenu,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,3,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m – 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
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 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5 rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci : zakaz wtórnego podziału.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 600 m2 
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: dla działki nr 28/10 z drogi nr B.2.KDZ, dla pozostałych z drogi nr A.5.KDD lub z drogi wewn�trznej 
zlokalizowanej na terenie,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji na składowisko odpadów. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1. obiekt nale�y lokalizowa� kalenic� prostopadle lub równolegle do ul. Polnej.  
 2. zakaz lokalizacji gara�y wolnostoj�cych.  
 3 . wzdłu� północnej linii rozgraniczaj�cej terenu nale�y zachowa� pas zieleni o szeroko�ci nie mniej ni� 15,0 m.  
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy 
 

50. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.53.ZM brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestr zennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.53. ZM  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Fosa”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zieleni publicznej zwi�zanej z miastem lokacyjnym 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały i niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1)Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego.  
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: nie wyst�puj�,  
 6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�  
 6.4. Zasady kształtowania panoramy i sylwety miasta lokacyjnego: zagospodarowanie terenu podporz�dkowane ochronie 
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panoramy miasta lokacyjnego.  
 6.5. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały.  
 6.6. Miejsce wymagaj�ce zintegrowanych działa� rewitalizacyjnych. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: niska 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: min. 95% 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: zakaz podziału terenu. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr A. 5.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji 
 
   12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 
   13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1. zakaz lokalizacji zabudowy z wyj�tkiem jak w pkt 13.4 niniejszej karty terenu.  
 2. dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury technicznej,  
 3. w przypadku odtworzenia obiektów parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie wyników bada� 
archeologicznych. 
 
   14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

51. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.54. U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.54. U/M  2. JEDNOSTKA STRUKTURALNA  „Przedmurze”  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej: zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: gastronomia, handel, usługi 
o�wiaty, prawnicze, rzemiosła artystycznego, usługi obsługuj�ce turystyk� oraz inne usługi nieuci��liwe z wył�czeniem stacji paliw 
i usług transportu w tym warsztatów samochodowych. Dopuszcza si� 100% funkcji mieszkaniowej i 100% funkcji usługowej. 

 
 
 
 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��-$-�,

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 i 10 Uchwały,  
 4. 2. nakaz nawi�zywania w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy.  
 Ogrodzenie a�urowe do wysoko�ci 1,5 m – kute lub słupki murowane, prz�sła kute lub drewniane. Zakaz stosowania 
ogrodze� z betonowych prefabrykatów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w rozdziale 2 Uchwały,  
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach  
 3) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego  
 4) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich  
 5) oddziaływanie działalno�ci gospodarczej nie mo�e przekroczy� granic terenu, do którego wła�ciciel ma tytuł prawny - za 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 6) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 7) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
6.1.Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
6.2. Dziedzictwo archeologiczne: nie wyst�puj�,  
6.3. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 4.  
 6.4. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 7, 8, 9 Uchwały,  
 2) mała architektura: dopuszcza si�,  
 3) no�niki reklamowe: obowi�zuj� ustalenia § 9 pkt. 15 uchwały,  
 4) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� prace zwi�zane z niezb�dnym wyposa�eniem w sieci infrastruktury 
technicznej,  
 5) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 6) ziele�: teren nale�y zagospodarowa� zieleni� nisk�, �redni�, ziele� wysok� nale�y lokalizowa� w sposób umo�liwiaj�cy 
widok na miasto lokacyjne. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 25%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie mniej ni� 50% terenu,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,5,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m – 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – minimum jak w stanie istniej�cym. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 5 rozdziału 2 uchwały 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1 ). Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci : zakaz wtórnego podziału  
 2) minimalna powierzchnia działki: 750 m2 
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.4.1.KDZ – jak w stanie istniej�cym i nr B.36.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowo,  
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 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych �ródeł lokalnych,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji na składowisko odpadów. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1. zakaz lokalizacji gara�y wolnostoj�cych. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

§ 11. 1. Dla ka�dego terenu dróg i ulic poło�onego w obszarze A tworzy si� „kart� terenu”, w której wprowadza si� 
ustalenia szczegółowe. 
 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.1 KDZ/KDL brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.1 KDZ/KDL      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga zbiorcza/droga lokalna - droga publiczna  
 Nazwa ulicy: Konopnickiej, Kopernika, Styczniowa  
 Docelowo droga lokalna – po realizacji północnej obwodnicy miasta. 
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu,  
 2. przekrój: 1 pas ruchu min 3,5 m, dopuszcza si� chodniki, jednojezdniowa, jednokierunkowa  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: jak w pkt. 6.5. niniejszej karty terenu.  
 5. Po realizacji północnej obwodnicy miasta parametry i wyposa�enie w uzgodnieniu z wła�ciwym konserwatorem zabytków. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg zbiorczych i dróg dojazdowych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ 
urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru (decyzja 
architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.5. Po realizacji północnej obwodnicy miasta i ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych do 7 ton wi���cych si� 
z obni�eniem klasy drogi do drogi lokalnej, nale�y drog� przebudowa�: nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne 
nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.6. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: tylko o�wietlenie uliczne oraz pojemniki na �mieci , dostosowane form� i kolorem oraz materiałem do 
charakteru miejsca miasta historycznego,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Zakaz wtórnych podziałów, zwolnienie z zakazu za zgod� konserwatora zabytków. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
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1. Po realizacji północnej obwodnicy miasta i ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych do 7 ton wi���cych si� 
z obni�eniem klasy drogi do drogi lokalnej i przebudow� drogi, dopuszcza si�: lokalizacj� jednego rz�du stolików dla tzw. 
ogródków kawiarnianych, szeroko�� zajmowanego ci�gu nie mo�e przekroczy� 1,5 m, w uzgodnieniu z zarz�dc� drogi. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr A.2.1.KDZ/KDL , A.2.2.KDZ/KDL brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.2.1.KDZ/KDL, A.2.2.KDZ/KDL      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga zbiorcza/droga lokalna - droga publiczna  
 Nazwa ulicy: Warszawska, 1 Maja  
 Docelowo droga lokalna – po realizacji północnej obwodnicy miasta. 
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu,  
 2. przekrój: 2 pasy ruchu min jak w stanie istniej�cym, obustronne chodniki  
 3. wyposa�enie: o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: jak w pkt. 6.5. niniejszej karty terenu.  
 5. Po realizacji północnej obwodnicy miasta parametry i wyposa�enie w uzgodnieniu z wła�ciwym konserwatorem zabytków. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg zbiorczych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ 
urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru (decyzja 
architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. Po realizacji północnej obwodnicy miasta i ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych do 7 ton wi���cych si� 
z obni�eniem klasy drogi do drogi lokalnej, nale�y drog� przebudowa�: nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne 
nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.5. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: tylko o�wietlenie uliczne oraz pojemniki na �mieci , dostosowane form� i kolorem oraz materiałem do 
charakteru miejsca miasta historycznego,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Zakaz wtórnych podziałów, zwolnienie z zakazu za zgod� konserwatora zabytków. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1. Po realizacji północnej obwodnicy miasta i ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych do 7 ton wi���cych si� 
z obni�eniem klasy drogi do drogi lokalnej i przebudow� drogi, dopuszcza si�: lokalizacj� jednego rz�du stolików dla tzw. 
ogródków kawiarnianych, szeroko�� zajmowanego ci�gu nie mo�e przekroczy� 1,5 m., w uzgodnieniu z zarz�dc� drogi. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
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4. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr od A.3.1.KDD do A.3.13.KDD brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.3.1.KDD –A.3.13.KDD  2. OBSZAR  A  
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga dojazdowa – droga publiczna  
 Nazwa ulic: A.3.1.KDD – ul. Chopina; A.3.2.KDD – ul. Paderewskiego; A.3.3.KDD – ul. Ko�cielna; A.3.4.KDD – ul. Mickiewicza; 
A.3.5.KDD – ul. Ceromskiego; A.3.6.KDD – ul. Słowackiego; A.3.7.KDD – ul. Langiewicza; A.3.8.KDD – ul. Cółkiewskiego; 
A.3.9.KDD – ul. Ko�ciuszki; A.3.10.KDD – ul. Traugutta; A.3.11.KDD – ul. Mierosławskiego; A.3.12.KDD – ul. Niepodległo�ci; 
A.3.13.KDD – ul. Chodkiewicza. 
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie okre�la si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg lokalnych i dojazdowych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ 
urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�.  
 6.2. Dziedzictwo archeologiczne: ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru zabytków 
stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru (decyzja 
architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.3.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.4. Nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je 
w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.5. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: tylko o�wietlenie uliczne oraz pojemniki na �mieci , dostosowane form� i kolorem oraz materiałem do 
charakteru miejsca Miasta Lokacyjnego,  
 2. no�niki reklamowe: nie dopuszcza si� lokalizacji i instalowania reklam poza tradycyjnymi szyldami i tablicami informuj�cymi 
o prowadzonej działalno�ci w miejscu jej prowadzenia.  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu, 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Zakaz wtórnych podziałów, zwolnienie z zakazu za zgod� konserwatora zabytków. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
10.1. w drogach b�d� na ich odcinkach, przy spełnieniu zasady minimalnej szeroko�ci jezdni t.j. 6,0 m, dopuszcza si�: lokalizacj� 
jednego rz�du stolików dla tzw. ogródków kawiarnianych, szeroko�� zajmowanego ci�gu nie mo�e przekroczy� 1,5 m. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
11.1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si�. 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

5. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.4.KDD brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.4.KDD  2. OBSZAR  A  
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga dojazdowa – droga publiczna  
 Nazwa ulicy: ul. Polna 
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: dopuszcza si� zatoczk� autobusow� z przystankiem. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��--C�,

Do drogi lokalnej. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ 
urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�).  
6.3. Dziedzictwo archeologiczne: strefa ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru 
zabytków stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod  
nr rejestru (decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
6.5. Nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je 
w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.6. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: tylko o�wietlenie uliczne, pojemniki na �mieci i przystanek autobusowy w dopuszczonej formie 
zadaszenia, dostosowane form� i kolorem oraz materiałem do charakteru miejsca Miasta Lokacyjnego,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu, 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Zakaz wtórnych podziałów, zwolnienie z zakazu za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
11.1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si�. 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

6. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr A.5.KDD brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.5.KDD  2. OBSZAR  A  
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga dojazdowa – droga publiczna  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie okre�la si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do drogi zbiorczej. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta (historyczny układ 
urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�).  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: strefa ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru 
zabytków stanowisko 1 – AZP 15-54/1 - Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod              
nr rejestru (decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.5. Nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je 
w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.6. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
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7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: tylko o�wietlenie uliczne, pojemniki na �mieci i przystanek autobusowy w dopuszczonej formie zadaszenia, 
dostosowane form� i kolorem oraz materiałem do charakteru miejsca Miasta Lokacyjnego,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu, 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Zakaz wtórnych podziałów, zwolnienie z zakazu za zgod� wła�ciwego konserwatora zabytków. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
11.1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si�. 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

7. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr A.6.KDW, A.7.KDW brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.6.KDW, A.7.KDW  2. OBSZAR  A  
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga wewn�trzna  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie okre�la si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg dojazdowych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: dla terenu nr A.7.KDWobowi�zuje: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego 
Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�).  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: teren nr A.7.KDW w strefie ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, 
wpisane do rejestru zabytków stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków 
archeologicznych pod nr rejestru (decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.5. Nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je 
w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.6. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: tylko o�wietlenie uliczne oraz pojemniki na �mieci , dostosowane form� i kolorem oraz materiałem do 
charakteru miejsca Miasta Lokacyjnego,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu, 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Dla terenu nr A.7.KDW obowi�zuje zakaz wtórnych podziałów, zwolnienie z zakazu za zgod� konserwatora zabytków. Dla terenu 
nr A.6.KDW nie ustala si�. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
11.1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
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Nie okre�la si�. 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

8. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr A.8.1.KDX, A.8.2.KDX brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.8.1.KDX, A.8.2.KDX  2. OBSZAR  A  
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Ci�g pieszo-jezdny.  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie okre�la si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg dojazdowych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: dla terenu nr A.7.KDWobowi�zuje: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego 
Miasta(historyczny układ urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�).  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: w strefie ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru 
zabytków stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.5. Nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je 
w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.6. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: tylko o�wietlenie uliczne oraz pojemniki na �mieci, dostosowane form� i kolorem oraz materiałem do 
charakteru miejsca Miasta Lokacyjnego,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu, 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Obowi�zuje zakaz wtórnych podziałów, zwolnienie z zakazu za zgod� konserwatora zabytków. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
11.1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si�. 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

9. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr od A.9.1.KX do A.9.11.KX brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  A.9.1.KX – A.9.11.KX  2. OBSZAR  A  
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Ci�g pieszy. 
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu,  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: nie okre�la si�,  
 4. inne parametry: nie okre�la si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg dojazdowych i wewn�trznych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
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5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: A-3191 - Układ urbanistyczny Starego Miasta(historyczny układ 
urbanistyczny wraz z zieleni� oraz zabudow�).  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: strefa ochrony archeologicznej W, obowi�zuj� ustalenia § 5 pk1.2, wpisane do rejestru 
zabytków stanowisko 1 – AZP 15-54/1 -Stare Miasto (od 1327 r.), wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 
(decyzja architektoniczna) nr 197/91 decyzj� z dnia 11.09.1991 r.  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�.  
 6.5. Nale�y przywróci� (lub odsłoni� przykryte) historyczne nawierzchnie brukowe ulic i płytowe chodników integruj�c je 
w jednolite posadzki (bez kraw��ników) z rynsztokiem w osi ulicy.  
 6.6. Teren poło�ony w strefie �cisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Obowi�zuj� ustalenia § 8, § 9, § 10 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� tylko o�wietlenie uliczne oraz pojemniki na �mieci, dostosowane form� i kolorem oraz 
materiałem do charakteru miejsca Starego Miasta,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Nie okre�la si�. 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
11.1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały  
 11.2. Dopuszcza si� modernizacj� i budow� nowych urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Na terenie nr A.9.4.KX istniej�cy obiekt mieszkalny uznaje si� za zgodny z planem do czasu jego dekapitalizacji. Na obiekcie 
mieszkalnym dopuszcza si� działania modernizacyjne, remonty, obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektu 
mieszkalnego. Dla tego obiektu ustala si� w zakresie obsługi infrastruktur� techniczn� jak dla terenu nr A.6.U/M1 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 

 
Rozdział 4 

USTALENIA DLA TERENÓW POŁO �ONYCH W OBSZARZE B 
 

§ 12. Dla terenu OBSZARU B ustala si� nast�puj�ce „ramowe” zasady polityki przestrzennej: 
 

1. Utrzymanie i dobra kontynuacja ukształtowanego w procesie dziejowym bogactwa ró�norodno�ci �rodowiska 
kulturowego otoczenia miasta historycznego. 
 

2. Ochrona panoramy i sylwety miasta historycznego. 
 

§ 13. Ustala si� w zakresie ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania �rodowiska kulturowego 
nast�puj�ce zasady zagospodarowania: 
 

1. Ochrona integralno�ci historycznego układu urbanistycznego, a w szczególno�ci: 
  1) układu ulic i placów wraz z ich hierarchi� u�ytkowania przestrzeni, 
  2) układu zabudowy i u�ytkowania gruntów poszczególnych działek miejskich, 
  3) ochrona historycznej panoramy i sylwety miasta lokacyjnego; 
  4) ochrona zabytkowej i tradycyjnej zabudowy miejskiej oraz utrzymanie historycznych gabarytów i tradycyjnych typów 

zabudowy miejskiej, 
 

2. Ochrona zabytków archeologicznych: 
  - Patrz paragraf 5 
 

3. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: 
  - Patrz paragraf 5 
 

4. Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 
  - Patrz paragraf 5 
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5. Ochrona historycznych nazw miejsc, ulic, placów i budynków. 
 

6. Przywrócenie tradycyjnych kolorystyk elewacji budynków oraz tradycyjnych materiałów i sposobów krycia dachów 
dachówk� ceramiczn�. 
 

7. Zakaz budowy gara�y wolnostoj�cych (dopuszcza si� tylko gara�e wbudowane) zakaz nie dotyczy zabudowy jednorodzinnej. 
 

8. Zakaz prowadzenia sieci zbiorczych wodoci�gowych i kanalizacyjnych poprzez tereny wewn�trzne działek na których 
znajduj� si� obiekty chronione. 
 

9. Zakaz lokalizowania przył�czy gazowych na elewacjach frontowych budynków obj�tych ochron�. 
 

10. Zakaz lokalizowania klimatyzatorów oraz urz�dze� słu��cych technicznej obsłudze budynku na elewacjach frontowych 
budynków obj�tych ochron�, z zakazu zwalnia decyzja wła�ciwego konserwatora zabytków. 
 

11. Zakaz lokalizowania anten satelitarnych w miejscach widocznych z terenów dróg publicznych stanowi�cych ulice: 
Dworcowa, Warszawska, 1 Maja, Grunwaldzka, zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego, któr� nale�y uzgodni� 
z wła�ciwym terytorialnie konserwatorem zabytków i zapewni� odpowiednie maskowanie. 
 

12. Na terenach poło�onych w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w strefie 
ochrony ekspozycji „E” ustala si� zakaz lokalizacji masztów i wie� nie zwi�zanych z funkcj� terenu zakaz nie dotyczy inwestycji 
celu publicznego z zakresu telekomunikacji na warunkach wynikaj�cych z przepisów odr�bnych; wszelkie urz�dzenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej maj� by� zamaskowane i uzgodnione z wła�ciwym terytorialnie konserwatorem zabytków. 
 

13. Na terenach poło�onych w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w strefie 
ochrony ekspozycji „E” ustala si� zakaz instalowania wolnostoj�cych no�ników reklamowych, w zakresie reklamy dopuszcza si�: 
  1) reklamy i szyldy na elewacjach o powierzchni do 1,0 m2, 
  2) zamocowanie reklam i szyldów na wysoko�ci nie wy�szej ni� wynosi pas podokienny 1 pi�tra, a dolna cz��� szyldu 

prostopadłego do �ciany zawieszona nie ni�ej ni� na wysoko�ci 2,4m mierzona od wys. chodnika, 
  3) projekt szyldu i reklamy musi by� dostosowany do charakteru elewacji budynku na którym maj� by� zamocowane, 
 

13. 2. Na terenach nie wymienionych w pkt 13.1. § 13 ustala si� zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych na no�nikach 
wolnostoj�cych i wbudowanych. Dla lokalizacji reklam ustala si�: 
  1) zamocowanie reklam na wysoko�ci nie wy�szej ni� wynosi pas podokienny 1 pi�tra, 
  2) projekt reklamy musi by� dostosowany do charakteru elewacji budynku na którym reklama ma by� zamocowana, 
 

14. Na terenach poło�onych w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w strefie 
ochrony ekspozycji „E” nie dopuszcza si� lokalizacji budowli wpływaj�cych degraduj�co na walory krajobrazu kulturowego 
miasta lokacyjnego, obiektów i obszarów obj�tych ochron�. 
 

§ 14. 1. Dla terenów poło�onych w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej “B” ustala si� wytyczne ochrony: 
  1) Ochrona obiektów zabytkowych oraz o lokalnej warto�ci kulturowej (obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obj�te 

ochron� na podstawie miejscowego planu), 
  2) Zachowanie układu historycznych dróg: ul. 1 Maja, ul. Dworcowej, ul. Warszawskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Polnej, 
  3) Zachowanie historycznych podziałów działek, 
  4) Wymóg uzyskania opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie inwestycje, 
 

2. W strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej “B” ustala si� nast�puj�ce „ramowe” zasady polityki przestrzennej: 
  1) Utrzymanie istniej�cej zabudowy o warto�ci historycznej lub lokalnej kulturowej we wła�ciwym stanie technicznym 

i funkcjonalnym, 
  2) Utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych, 
  3) Utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniej�cej, 
  4) Nawi�zywanie w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy, 
 

§ 15. 1. Dla terenów poło�onych w strefie ochrony krajobrazu “K” ustala si� wytyczne ochrony: 
  1) Ochrona obiektów zabytkowych oraz o lokalnej warto�ci kulturowej (obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obj�te 

ochron� na podstawie miejscowego planu), 
  2) Zachowanie układu historycznych dróg: ul. 1-go Maja, ul. Dworcowej, ul. Warszawskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Polnej, 
  3) Wymóg uzyskania opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie inwestycje, 
 

2. W strefie ochrony krajobrazu “K” ustala si� nast�puj�ce „ramowe” zasady polityki przestrzennej: 
  1) Restauracja i konserwacja krajobrazowych zało�e� przestrzennych układów zieleni, 
  2) Utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniej�cej, 
  3) Zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z konieczno�ci� uzupełnienia ubytków i kontrol� dosadze�, 
  4) Nawi�zywanie w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy, 

 
§ 16. 1. Dla terenów poło�onych w strefie ochrony ekspozycji “E” ustala si� wytyczne ochrony: 

  1) Ochronie podlegaj� widoki na miasto i jego panoramy. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie działek w strefie 
musi by� podporz�dkowane ochronie panoramy i sylwety miasta lokacyjnego, 

  2) Wymóg uzyskania opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie inwestycje, 
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§ 17. 1. Dla ka�dego terenu poło�onego w obszarze B tworzy si� „kart� terenu”, w której wprowadza si� ustalenia 

szczegółowe. 
 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.1.MW/MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.1.MW/MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.  
 (Dopuszcza si�100% zabudowy wielorodzinnej lub 100% zabudowy jednorodzinnej)  
 Zabudowa wielorodzinna w segmentach wolnostoj�cych maksymalnie czterorodzinnych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz lokalizacji gara�y wolnostoj�cych za wyj�tkiem zabudowy jednorodzinnej.  
 4.2. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.3. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów i tarasów po realizacji obiektów 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie dotyczy. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam wolnostoj�cych oraz reklam wbudowanych,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%, 
maksymalna powierzchnia obiektu 200 m2 
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla ka�dej wydzielonej działki nie mniej ni� 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,4,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 Poziom posadowienia parteru - 0,6 m.  
 6) FORMY ZABUDOWY: wielorodzinne i jednorodzinne budynki wolnostoj�ce, jednorodzinne budynki bli�niacze.  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
250-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi. Dla dachów 25 º 
dopuszcza si� zastosowanie �cianki kolankowej o wysoko�ci 1,0 - 1,5 m,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 10,0 m, nie wi�cej ni� 24,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenu obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej, dla zabudowy wielorodzinnej nie okre�la si� ,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m dla zabudowy jednorodzinnej, dla zabudowy 
wielorodzinnej nie okre�la si�,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.1.KDZ (ul. Elbl�ska).  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) zakaz podnoszenia rz�dnej terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr od B.2.1.R do 2.21.R brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.2.1.R - 2.21.R  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren rolniczy.  
Tereny B.2.4.R, B.2.10.R, B.2.10.R, B.2.11.R w cz��ci stanowi� obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�.  
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
Architektura dopuszczonych planem obiektów winna spełnia� walory estetyczne i sw� form� nawi�zywa� do architektury 
miejscowej, typowej dla takich obiektów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) na terenach o spadkach powy�ej 40% nale�y wprowadzi� nowe nasadzenia zieleni �redniej i niskiej przechwytuj�cej wody 
opadowe oraz stosowa� inne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym.  
 3) nale�y zapewni� 5,0 m dost�p technologiczny wzdłu� koryta rzeki Baudy. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Tereny nr: B.2.9.R, w cz��ci nr B.2.4.R, B.2.18.R, poło�one w strefie ochrony po�redniej „B”, obowi�zuj� ustalenia § 14 uchwały.  
 2) Tereny nr: B.2.9.R, B.2.19.R w cz��ci nr B.2.4.R, B.2.18.R, poło�one w strefie ochrony krajobrazu „K”, obowi�zuj� ustalenia  
§ 15 uchwały. 
 3) Tereny nr: B.2.3.R, w cz��ci nr B.2.4.R, B.2.6.R, B.2.7.R, B.2.8.R , B.2.9.R, B.2.10.R, B.2.11.R, B.2.16.R, B.2.20.R poło�one 
w strefie ochrony ekspozycji „E”, obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� lokalizacj� obiektów, urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej przy 
uwzgl�dnieniu pkt 13 niniejszej karty terenu,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów słu��cych prowadzonej działalno�ci rolniczej w formie wiat i altan. Powierzchni zabudowy 
do 35,0 m2 dla ka�dego obiektu. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1) W cz��ci terenu obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi oraz bezpo�redniego 
zagro�enia powodzi�.  
 2) Zagospodarowanie terenów B.2.4.R, B.2.10.R, B.2.10.R, B.2.11.R na obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� 
zgodnie z przepisami odr�bnymi.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z terenów dróg publicznych, dróg wewn�trznych, ci�gów pieszo-jezdnych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: docelowo do kanalizacji sanitarnej, jako rozwi�zanie tymczasowe dopuszcza si� szczelne 
bezodpływowe zbiorniki,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo  
 5) zaopatrzenie w wod�: dopuszcza si� indywidualne uj�cia wody (na terenach poło�onych w blisko�ci cmentarza odległo�� 
uj�cia wody od cmentarza okre�lona na podstawie przepisów odr�bnych),  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo, bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 

Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 

1) Zakaz lokalizacji siedlisk za wyj�tkiem realizacji rozbudowy istniej�cego ju� zainwestowania zwi�zanego z działalno�ci� 
rolnicz� na nast�puj�cych warunkach:  
 1/ powierzchnia zabudowy (dla rozbudowy istniej�cego ju� zainwestowania zwi�zanego z działalno�ci� rolnicz�)nie mo�e 
by� wi�ksza ni� 50% sumy powierzchni zabudowy obiektów istniej�cych,  
 2/ wysoko�� obiektów nie mo�e by� wy�sza ni� najwy�szy obiekt istniej�cy zwi�zany z działalno�ci� rolnicz�,  
 3/ lokalizacja nowych obiektów musi stanowi� spójn� cało�� z istniej�cym ju� zainwestowaniem,  
 4/ architektura nowych obiektów musi nawi�zywa� stylem do architektury obiektów istniej�cych i stanowi� z nim 
architektoniczn� spójno��.  
 2) na terenie nr B.2.5.R wyznacza si� stref� od siłowni elektrowni wiatrowych - stref� bezpiecznego inwestowania. Odległo�� 
budynków mieszkalnych od siłowni nie mo�e wynosi� mniej ni� 500 m.  
 3) teren nr B.2.11.R zagro�ony okresowymi podtopieniami – oznaczenie informacyjne jak na rysunku planu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

4. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.3.1.Zo, B.3.2.Zo brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowe go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mły nary  
1. SYMBOL  B.3.1.Zo, B.3.2.Zo  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zieleni ochronnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na rzece Baudzie – miejsce rekreacji; w cz��ci obszar 
bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 

 Nie okre�la si�. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) na terenach o spadkach powy�ej 40% nale�y wprowadzi� nowe nasadzenia zieleni �redniej i niskiej przechwytuj�cej wody 
opadowe oraz stosowa� inne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym.  
 3) nale�y zapewni� 5,0 m dost�p technologiczny wzdłu� koryta rzeki Baudy. 
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 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORA Z DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Tereny poło�one w strefie ochrony ekspozycji „E”, obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si� słu��ce rekreacji,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
Nie dotyczy. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1) W cz��ci terenu obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi oraz bezpo�redniego 
zagro�enia powodzi�. 
2) Zagospodarowanie terenów na obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z przepisami odr�bnymi.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.1.KDZ (ul. Elbl�ska) oraz poprzez teren nr B.2.2.R,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Zakaz lokalizacji zabudowy. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

5. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr od B.3.3.Zo do B.3.5.Zo brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.3.3.Zo – B.3.5.Zo  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zieleni ochronnej; w cz��ci terenów B.3.3.Zo, B.3.4.Zo obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
1) Tereny nr B.3.3.Zo i B.3.4.Zo poło�one w strefie ochrony ekspozycji „E”, obowi�zuj� ustalenia § 16.  
 2) teren nr B.3.5.Zo poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej “B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”, 
obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15. 
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5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) na terenach o spadkach powy�ej 40% nale�y wprowadzi� nowe nasadzenia zieleni �redniej i niskiej przechwytuj�cej wody 
opadowe oraz stosowa� inne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym. 

 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

 
1) Teren nr B.3.5.Zo poło�ony jest w strefie ochrony po�redniej „B” oraz w strefie ochrony krajobrazu „K”, obowi�zuj� 
ustalenia § 14 i § 15 uchwały,  
 2) Tereny nr: B.2.9.R, B.2.19.R w cz��ci nr B.2.4.R, B.2.18.R, poło�one .  
 3) Tereny nr: B.3.3.Zo i B.3.4.Zo poło�one w strefie ochrony ekspozycji „E”, obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: zakaz lokalizacji,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
Nie dotyczy. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenów obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi oraz 
bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.1.KDZ (ul. Elbl�ska), z drogi nr B.13.KDD oraz z drogi nr B.33.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Zakaz lokalizacji zabudowy. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 

 
6. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.4.U brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego pl anu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.4.U  2. OBSZAR  B  

 
3. PRZEZNACZENIE TERENU. 

 
Teren zabudowy usługowej – usługi turystyki. 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz lokalizacji gara�y wolnostoj�cych.  
 4.2. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.3. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów i tarasów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) uci��liwo�� z racji prowadzonej działalno�ci usługowej musi by� ograniczona do nieruchomo�ci do której inwestor posiada tytuł 
prawny - za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 5) w cz��ci południowo-wschodniej terenu o spadkach powy�ej 40% nale�y wprowadzi� nowe nasadzenia zieleni �redniej 
i niskiej przechwytuj�cej wody opadowe oraz stosowa� inne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie dotyczy. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam wolnostoj�cych oraz reklam wbudowanych,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: urz�dzona ziele� niska, �rednia i wysoka. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 900 m2,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 70%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,2,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 Wysoko�� podmurówki 0,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, w segmentach o wielko�ci boków budynku w rzucie poziomym maksymalnie 15/35 m.  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
40°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 10,0 m, nie wi�cej ni� 35,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenu obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: powierzchnia terenu,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.1.KDZ (ul. Elbl�ska).  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Teren nale�y zaprojektowa� jako jedn� inwestycj�.  
 2) zakaz podnoszenia rz�dnej terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

7. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.5.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.5.U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 2000 m². 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) uci��liwo�� z racji prowadzonej działalno�ci usługowej musi by� ograniczona do nieruchomo�ci do której inwestor posiada tytuł 
prawny - za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 5) w cz��ci południowej terenu o spadkach powy�ej 40% nale�y wprowadzi� nowe nasadzenia zieleni �redniej i niskiej 
przechwytuj�cej wody opadowe oraz stosowa� inne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały.  
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam wolnostoj�cych oraz reklam wbudowanych wielkoformatowych,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 40%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 36,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenu obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.1.KDZ (ul. Elbl�ska).  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

8. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.6.MN brzmi� jak nast�puje: 
  
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrze nnego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.6.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  
 1/ Budynek gospodarczy – ul. Elbl�ska, działka nr 5.  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały.  
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
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8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,3,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 7,0 m - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 20,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenu obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie bezpo�redniego zagro�enia powodzi� – teren 
oznaczony jak na rysunku planu. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.1.KDZ (ul. Elbl�ska) i B.2.KDZ (ul. Grunwaldzka),  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

9. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.7.1.MN, B.7.2.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA  TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.7.1.MN, B.7.2.MN  2. OBSZAR  B  
 
  3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja uzupełniaj�ca usługi nieuci��liwe. 
 
  4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
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5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze – ul. Grunwaldzka 1,  
 2/ Budynek mieszkalny – ul. Grunwaldzka 5,  
 3/ Budynek mieszkalny – ul. Warszawska 2.  
 2) Tereny poło�one w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� 
ustalenia § 14 i § 15 uchwały.  
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: dla terenu nr 7.1. nie wi�cej ni� 9,0 m, 
dla terenu nr 7.2. nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, dopuszcza si� budynki bli�niacze przy ul. Warszawskiej,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenu nr 7.2. obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemnych – teren 
oznaczony jak na rysunku planu.  
 9.2. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 800 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.2.KDZ (ul. Grunwaldzka) i B.3.KDZ (ul. Warszawska),  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

10. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.7.3.MN, B.7.4.MN, B.7.5.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.7.3.MN, B.7.4.MN, B.7.5.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja uzupełniaj�ca usługi nieuci��liwe. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Nad Baud� 1  
 2) Tereny poło�one w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� 
ustalenia § 14 i § 15 uchwały.  
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU: 25%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2) Teren nr B.7.3.MN znajduje si� w blisko�ci cmentarza (teren nr B.12.2.Zc). Dla lokalizacji obiektów mieszkaniowych 
i usługowych obowi�zuj� przepisy rozporz�dzenia w sprawie okre�lenia, jakie tereny pod wzgl�dem sanitarnym s� 
odpowiednie na cmentarze. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.7.KDL (ul. Polna) oraz drogi wewn�trznej B.34.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

11. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.8.1.W, B.8.2.W, B.8.3.W brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.8.1.W, B.8.2.W, B.8.3.W  2. OBSZAR  B  
 
   3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren infrastruktury technicznej – teren urz�dze� wodoci�gów. Teren B.8.1.W – uj�cie wody. Teren B.8.2.W – uj�cie wody. 
Teren B.8.3.W – stacja podnoszenia ci�nienia. 
 
   4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 
   5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Tereny nr B.8.1.W i B.8.2.W w cz��ci poło�one w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony 
krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nie ustala si�,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU: teren 8.2. - 
15%, pozostałe tereny nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie ustala si�,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: teren 8.2. nie wi�cej ni� 0,2, pozostałe tereny nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY:  teren 8.2. nie wi�cej ni� 9,0 m, pozostałe tereny nie dotyczy,  
 6) FORMY ZABUDOWY: podyktowane wymaganymi warunkami technicznymi,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dla obiektów kubaturowych zaleca si� dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, 
o k�cie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenu nr 7.2. obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemnych – teren 
oznaczony jak na rysunku planu.  
 9.2. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 800 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.1.KDZ (ul. Elbl�ska), B.2.KDZ (ul. Grunwaldzka) i B.3.KDZ (ul. Warszawska),  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 
   12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 
   13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 
   14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

12. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.9.1.MN, B.9.2.MN, B.9.3.MN, B.9.4.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.9.1.MN, B.9.2.MN, B.9.3.MN, B.9.4.MN  2. OBSZAR  B  
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja uzupełniaj�ca usługi nieuci��liwe. 
 
  4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Warszawska 3.  
 2) Tereny poło�one w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� 
ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
 1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce i bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Teren nr B.9.2.MN, B.9.3.MN, B.9.4.MN znajduje si� w blisko�ci cmentarza (teren nr B.12.2.Zc). Dla lokalizacji obiektów 
mieszkaniowych i usługowych obowi�zuj� przepisy rozporz�dzenia w sprawie okre�lenia, jakie tereny pod wzgl�dem 
sanitarnym s� odpowiednie na cmentarze. 
 
   10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: dla terenu nr 9.1. – 800 m2, dla pozostałych 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 
   11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.3.KDZ (ul. Warszawska), B.14.KDD, B.30.KDW, B.31.KDW, B.32.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
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 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Dla działki nr 175 poło�onej na terenie 9.2. 30%, dla pozostałych nie dotyczy. 
 

13. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.10.1.MN, B.10.2.MN, B.10.3.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.10.1.MN, B.10.2.MN, B.10.3.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja uzupełniaj�ca usługi nieuci��liwe. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.2. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Cz��� terenu nr B.10.3.MN poło�ona w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. 
Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15.  
 2) Tereny nr B.10.1.MN, B.10.2.MN i w cz��ci B.10.3.MN poło�one w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia  
§ 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
 1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,4,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce i bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 15,0 m. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. W cz��ci terenu nr 10.1. i 10.3. obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemnych – 
teren oznaczony jak na rysunku planu. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: dla terenu nr 9.1. – 800 m2, dla pozostałych 800 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.13.KDD i B.14.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU . 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

14. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.11.1. WS, B.11.2. WS, B.11.3. WS, B.11.4.WS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.11.1. WS, B.11.2. WS, B.11.3. WS, B.11.4.WS  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren wód powierzchniowych �ródl�dowych – rzeka Bauda; Teren B.11.1.WS wraz ze zbiornikiem retencyjnym. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
Nie okre�la si�. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) nale�y stosowa� bierne i czynne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym.  
 2) nale�y zapewni� 5,0 m dost�p technologiczny wzdłu� koryta rzeki. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Tereny nr B.11.2.WS B.11.3.WS w cz��ci poło�one s� strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony 
krajobrazu „K” i w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: zakaz lokalizacji,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
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 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 
   8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
Nie dotyczy. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 

9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi oraz bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z terenów dróg publicznych, dróg wewn�trznych i poprzez tereny rolne i tereny zieleni,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie w terenie,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Zakaz lokalizacji zabudowy. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

15. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.12.1.ZC, B.12.2.ZC brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TER ENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.12.1 ZC, B.12.2.ZC  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren cmentarza. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
Nie okre�la si�. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) na terenie nr 12.2.ZC znajduj� si� pomniki przyrody, obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 4.  
 2) dobór zieleni z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru:  
 1/ na terenie nr 12.1.ZC – Kaplica cmentarna wraz z otaczaj�c� działk� nr 177 nr rejestru A-3498,  
 Wszelkie inwestycje w uzgodnieniu z wła�ciwym terytorialnie konserwatorem zabytków.  
 2. Fragment terenu B.12.1.ZC poło�ony jest w strefie ochrony ekspozycji „E”; fragment terenu B.12.1.ZC i teren B.12.2.ZC 
poło�one s� w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i”. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 
 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,��-	��,

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: zakaz lokalizacji,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
Dla obiektu zabytkowych w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 w zakresie ochrony konserwatorskiej i pomników przyrody.  
9.2. Przy rozbudowie cmentarza na terenie oznaczonym symbolem B.12.1.ZC nale�y zachowa� wymogi okre�lone 
w przepisach odr�bnych w sprawie okre�lenia, jakie tereny pod wzgl�dem sanitarnym s� odpowiednie na cmentarze.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.3.KDZ oraz drogi B.31.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie w terenie,  
 4) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 5) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Zakaz lokalizacji zabudowy- nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków.  
 2) Istniej�cy obiekt techniczny uznaje si� za zgodny z planem, dopuszcza si� jego modernizacj� za wyj�tkiem rozbudowy.  
 2) W celu powi�kszenia terenu cmentarza nr B.12.1.ZC nale�y przeprowadzi� odpowiednie badania gruntowo-wodne dla 
tego rodzaju inwestycji. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

16. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.13.MN/U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.13.MN/U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi 
nieuci��liwe, wyklucza si� usługi typu warsztaty naprawcze, stacje benzynowe, powoduj�ce emisj� hałasu. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) ustala si� zachowanie istniej�cego rowu odwadniaj�cego. Nale�y zapewni� 3,0 m dost�p technologiczny do rowu wolny 
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od zainwestowania i nasadze�.  
 5) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 6) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie ustala si�. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, nie mniej ni� 50,0 m od granic z terenem nr B.12.1.ZC.,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce i bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Teren znajduje si� w blisko�ci cmentarza (teren nr B.12.1.Zc). Dla lokalizacji obiektów mieszkaniowych i usługowych obowi�zuj� 
przepisy rozporz�dzenia w sprawie okre�lenia, jakie tereny pod wzgl�dem sanitarnym s� odpowiednie na cmentarze. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z terenu nr B.83.KS poprzez jeden wjazd na teren oraz z drogi wewn�trznej nr B.30.KDW. Na terenie 
nale�y przewidzie� drogi wewn�trzne, których szeroko�� nie mo�e by� mniejsza ni� 8,0 m, a parametry placu manewrowego 
wynosi� musz� 14,0 m x 14,0 m,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
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17. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.14.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.14.U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej – usługi o�wiaty. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura nowej zabudowy w odniesieniu do obiektów chronionych zlokalizowanych na terenie. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) ) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla lokalizacji budynków zwi�zanych ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzie�y. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej – ul. Warszawska 1  
 2) Dziedzictwo archeologiczne: stanowisko 5 – AZP 15-54/3, wraz ze stref� 3 – „Przedmie�cie pasł�ckie – południe”, 
obowi�zuj� ustalenia patrz § 5 ust. 1.2. i 1.3.  
 3) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały.  
 4) Wszelkie inwestycje prowadzone na terenie wymagaj� uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 27%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 20%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie okre�la si�,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 15,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: obiekty wolnostoj�ce, dopuszcza si� ł�czniki mi�dzy budynkami w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy lub wielospadowy – w nawi�zaniu do istniej�cych obiektów, 
o układzie kalenicowym. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi. W obiektach obj�tych ochron� jak w stanie istniej�cym,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 9.2. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1 w zakresie �rodowiska archeologicznego. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 800 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
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  11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.2.KDZ (ul. Grunwaldzka) i B.3.KDZ (ul. Warszawska) oraz dróg nr B.31.KDW i B.32.KDW.  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

18. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.15.1. MN, B.15.2.MN, B.15.3.MN, B.15.4MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.15.1. MN, B.15.2.MN, B.15.3.MN, B.15.4MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Tereny nr B.15.1. MN, B.15.2.MN, B.15.3.MN poło�one w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu.  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
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30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°,  
 5) podział terenu na działki nale�y poprzedzi� cało�ciowym opracowaniem koncepcyjnym uwzgl�dniaj�cym rozwi�zanie 
komunikacyjne i dojazd do ka�dej z działek. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.B.8.KDL (dla której dopuszcza si� jeden wjazd z drogi na teren), B.15.KDD, B.17.KDD oraz 
dróg wewn�trznych zlokalizowanych w obr�bie terenów,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

19. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.16.1.MN, B.16.2.MN, B.16.3.MN, B.16.4.MN, B.16.5.MN, B.16.6.MN  
brzmi� jak nast�puje: 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.16.1.MN, B.16.2.MN, B.16.3.MN, B.16.4.MN, B.16.5. MN, B.16.6.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 

4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 
25% dla zabudowy bli�niaczej i wolnostoj�cej,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce i bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m.  
 9) dopuszcza si� zabudow� małymi domami mieszkalnymi o wysoko�ci nie wi�cej ni� 9,0 mprzy intensywno�ci zabudowy  
0,6 i procencie pokrycia działki zabudow� 20%, 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 16 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: 500 m2 - dla zabudowy bli�niaczej i 1000 m2 dla zabudowy wolnostoj�cej,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m dla zabudowy wolnostoj�cej i 20,0 m dla zabudowy bli�niaczej,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.9.KDL, B.16.KDD, B.40.KDW, B.41.KDW, B.42.KDW oraz z drogi B.8.KDL dla której 
dopuszcza si� jeden wjazd z drogi na teren, nie dotyczy zjazdów ju� istniej�cych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW . 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
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20. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.17.U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młyn ary  
1. SYMBOL  B.17.U/M  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi nieuci��liwe. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. zakaz zabudowy balkonów.  
 4.5. Dla istniej�cego warsztatu napraw samochodów ustala si� nakaz zmiany szaty graficznej szyldu – ustalenia pkt 7 
niniejszej karty terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny - ul. Dworcowa 1,  
 2/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 3,  
 3/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 5,  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 
25% dla zabudowy bli�niaczej i wolnostoj�cej,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,8,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 12,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 500 m2

, 
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m dla zabudowy wolnostoj�cej i 20,0 m dla zabudowy bli�niaczej, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa:, z drogi nr B.4.1.KDZ i B.6.1.KDZ, dla działki nr 6 dopuszcza si� wjazd poprzez działk� nr 5/6,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Istniej�cy warsztat naprawy samochodów uznaje si� za zgodny z planem, zaleca si� jednak przekształcenie terenu na 
funkcj� mniej uci��liw�.  
 2) Istniej�ce obiekty mieszkalne uznaje si� za zgodne z planem. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

21. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.18.U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego pl anu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.18.U/M  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi nieuci��liwe, 
wyklucza si� stacje paliw oraz warsztaty napraw samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 7,  
 2/ Budynek policji wraz z gara��m – ul. Dworcowa 9,  
 3/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 13,  
 4/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 15,  
 5/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 17,  
 6/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 21,  
 7/ Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. Dworcowa 25,  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
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7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,6 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
 1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 500 m2

, 
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 18,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.8.KDL, B.9.KDL, B.41.KDW, B.42.KDW i B.43.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Istniej�cy warsztat naprawy samochodów uznaje si� za zgodny z planem, zaleca si� jednak przekształcenie terenu na 
funkcj� mniej uci��liw�.  
 2) Istniej�ce obiekty mieszkalne uznaje si� za zgodne z planem. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

22. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.19.U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.19.U/M  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi nieuci��liwe, 
wyklucza si� stacje paliw oraz warsztaty napraw samochodowych. 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek Urz�du Miasta i Gminy Młynary – ul. Dworcowa 29,  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,6 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 30°-45°, 
dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe; dach czterospadowy. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 8,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1500 m2

, 
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 36,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.8.KDL i B.18.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Istniej�ce obiekty mieszkalne uznaje si� za zgodne z planem. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

23. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.20.MN/U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.20.MN/U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi 
nieuci��liwe, wyklucza si� stacje paliw oraz warsztaty napraw samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1)Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E” .Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 9,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 8,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: jak w stanie istniej�cym, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°,  
 5) zakaz wtórnych podziałów działek, zakaz nie dotyczy niezb�dnych wydziele� pod sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.8.KDL , B,18,KDD i B.19.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� południowej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, 
w celu obsługi technicznej rowu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

24. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.21.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.21.U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej – usługi zdrowia. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) zachowanie istniej�cego rowu. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków:  
 1/ budynek mieszkalny (obecnie o�rodek zdrowia) wraz z otaczaj�c� działk� nr 45 - ul. Dworcowa 33 nr wpisu A-3800,  
 2) obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 3) Obowi�zuje chroniony układ działek – oznaczony jak na rysunku planu.  
 4) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” oraz w strefie 
ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały .  
 5) Ochrona istniej�cego drzewostanu. 
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7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: obowi�zuj�ca i nieprzekraczalna – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: w granicach terenu 
obj�tego ochron� poprzez wpis do rejestru zabytków – jak w stanie istniej�cym; na pozostałym terenie nie wi�cej ni� 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: w granicach terenu obj�tego ochron� poprzez wpis do rejestru zabytków – jak w stanie 
istniej�cym ; na pozostałym terenie 0,45,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� w obiekcie wpisanym do 
rejestru, poło�onym na terenie na działce nr 45,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: w granicach terenu obj�tego ochron� poprzez wpis do rejestru zabytków – jak 
w stanie istniej�cym ; na pozostały m terenie: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci 
dachowych 30°-45° lub dach mansardowy, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
 1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 5840 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�. 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
 5) działki w obr�bie terenu (z wył�czeniem działki nr 45) nale�y poł�czy�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.18.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� południowej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, 
w celu obsługi technicznej rowu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

25. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.22.MN/U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.22.MN/U  2. OBSZAR  B  
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi 
nieuci��liwe, wyklucza si� stacje paliw oraz warsztaty napraw samochodowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” oraz w strefie 
ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZA BUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TEREN ÓW. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 25%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 9,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 8,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1500 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: jak w stanie istniej�cym, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°,  
 5) zakaz wtórnych podziałów działek, zakaz nie dotyczy niezb�dnych wydziele� pod sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ i B.20.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
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 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� południowej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, 
w celu obsługi technicznej rowu.  
 2) w celu obsługi komunikacyjnej terenu z drogi nr B.20.KDD nale�y zbudowa� przepust ujmuj�cy istniej�cy rów. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 

 
26. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.23.MW brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.23.MW  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” oraz w strefie 
ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały . 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w stanie istniej�cym,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, dopuszczone wystawki, lukarny i okna 
połaciowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie wi�cej ni� jak w stanie istniej�cym. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1500 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: jak w stanie istniej�cym, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniej�cym,  
 5) zakaz wtórnych podziałów działek, zakaz nie dotyczy niezb�dnych wydziele� pod sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.21.KDD, B.20.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� zachodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, 
w celu obsługi technicznej rowu.  
 2) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

27. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.24.MW brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.24.MW  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały . 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 30%,  
3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75,  
5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
6) FORMY ZABUDOWY: jak w stanie istniej�cym,  
7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, dopuszczone wystawki, lukarny i okna 
połaciowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie wi�cej ni� jak w stanie istniej�cym. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16. 
 
   10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1500 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: jak w stanie istniej�cym, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniej�cym,  
 5) zakaz wtórnych podziałów działek, zakaz nie dotyczy niezb�dnych wydziele� pod sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.20.KDD i B.21.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

28. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.25.KS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.25.KS  2. OBSZAR  B  
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren parkingu. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz grodzenia terenu.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Architektura gara�y w nawi�zaniu do miejscowej tradycji, obowi�zuje jednolity projekt dla cało�ci zespołu gara�y.  
4.4. Zakaz stawiania wolnostoj�cych gara�y oraz gara�y blaszanych. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 . 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne według przepisów odr�bnych,  
2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 60%,  
3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 10%,  
4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: Okre�laj� poni�sze ustalenia dotycz�ce: dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy oraz 
powierzchni zabudowy wyznaczonej obowi�zuj�cymi liniami zabudowy,  
5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 4,0 m,  
6) FORMY ZABUDOWY: kompleks boksów gara�owych,  
7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy lub płaski,  
8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – szeroko�� frontu boksu gara�owego 3,5 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia 16. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: okre�lona powierzchni� boksu gara�owego,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: jak w stanie istniej�cym, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�,  
 5) Przed podziałem terenu na działki – boksy gara�owe, nale�y wykona� projekt zagospodarowania terenu uwzgl�dniaj�cy 
ustalenia niniejszej karty terenu. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.20.KDD,  
2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� zachodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, 
w celu obsługi technicznej rowu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

29. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.26.MN brzmi� jak nast�puje: 
  
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.26.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt 12 uchwały,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 10,5 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIE RUCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.21.KDD oraz dróg wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� zachodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, 
w celu obsługi technicznej rowu.  
 2) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

30. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.27.1.MN, B.27.2.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.27.1.MN, B.27.2.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały . 
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7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,4,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 7,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 25,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 20,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.21.KDD oraz B.44.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� zachodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, 
w celu obsługi technicznej rowu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30%. 
 

31. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.28.U/MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.28.U/MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi nieuci��liwe. 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 . 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,4,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe: nie wi�cej ni� 7,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 20,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.44.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) Od rowu biegn�cego przez �rodek terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, w celu obsługi 
technicznej rowu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30%. 
 

32. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.29.1. MW/MN, B.29.2. MW/MN, B.29.3.MW/MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.29.1. MW/MN, B.29.2. MW/MN, B.29. 3.MW/MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 35,  
 2/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 37,  
 3/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 39,  
 4/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 41,  
 5/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 43,  
 6/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 45,  
 7/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 63,  
 2) Obowi�zuje ochrona historycznego układu działek oznaczonych jak na rysunku planu,  
 3)Tereny nr B.29.1.MW/MN, B.29.3.MW/MN i w cz��ci B.29.2.MW/MN poło�one w strefie po�redniej ochrony 
konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały,  
 4) Teren nr B.29.2.MW/MN we fragmencie poło�ony jest w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,6 m: tereny nr 29.1 i 29.2 - 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 
u�ytkowe; teren 29.3 - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: w obiektach obj�tych ochron� – jak w stanie istniej�cym; dach dwuspadowy 
o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 30°-45°, dopuszczon e wystawki, lukarny i okna połaciowe. 
Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 § 16 uchwały.  
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: dla obiektów wolnostoj�cych: na terenie nr 29.1. - 900 m2, na pozostałych - 850 m2 dla 
zabudowy bli�niaczej: na terenie nr 29.1. - 600 m2, na pozostałych - 400 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniej�cym. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.21.KDD, B.22.KDD, B.23.KDD, B.24.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 

 
33. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.30.MN/U brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego planu z agospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.30.MN/U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych : usługi 
nieuci��liwe, z wykluczeniem stacji paliw, warsztatów napraw samochodów. 
 
   4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 
   5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,6 m: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: dla obiektów wolnostoj�cych: 900 m2, dla zabudowy bli�niaczej - 600 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.21.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

34. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.31.1. MN, B.31.2. MN, B.31.3.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.31.1. MN, B.31.2. MN, B.31.3.MN  2. OBSZAR  B  
  

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: oznaczone jak na rysunku planu – obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2) Obowi�zuje ochrona historycznego układu działek oznaczonych jak na rysunku planu.  
 Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” oraz w strefie ekspozycji 
„E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,6 m, 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: dla obiektów wolnostoj�cych: 900 m2; dla zabudowy bli�niaczej: 600 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.23.KDD, B.24.KDD, B.63.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 
 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,���C	�,

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

35. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.32. M/U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.32. M/U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej: wielorodzinna (domy mieszkalne do 4 mieszka� dost�pnych z jednej klatki 
schodowej); jednorodzinna domy wolnostoj�ce jedno lub dwumieszkaniowe na jednej działce, domy bli�niacze. Zakres 
dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi komercyjne i publiczne z wył�czeniem: rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, 
warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi samochodów ci��arowych i autobusów; Dopuszcza 
si�: parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 
powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�, obiekty wielkopowierzchniowe 
o powierzchni sprzeda�y do 3000 m2. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: oznaczone jak na rysunku planu – obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2) Obowi�zuje ochrona historycznego układu działek oznaczonych jak na rysunku planu.  
 Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” oraz w strefie ekspozycji 
„E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, od terenów kolejowych nieprzekraczalna linia zabudowy na 
podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 
30%, dla obiektu wielkopowierzchniowego 50%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla obiektu wielkopowierzchniowego 10%, dla 
pozostałych 40%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75,  
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 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dla obiektu 
wielkopowierzchniowego nie wi�cej ni� 12,0 m – 2 kondygnacje,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dla obiektu wielkopowierzchniowego nie okre�la si�; dla pozostałych dach 
dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 30°-45°, dopuszczon e wystawki, lukarny i okna 
połaciowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., dla obiektu 
wielkopowierzchniowego nie okre�la si�. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 8. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: dla działek o funkcji mieszkaniowej i usług o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000,0m2 nie 
mniej ni� 1000 m2; dla obiektu wielkopowierzchniowego - nie okre�la si�,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, dla obiektu wielkopowierzchniowego nie okre�la si�, 
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
5) podział terenu na działki nale�y poprzedzi� cało�ciowym opracowaniem koncepcyjnym uwzgl�dniaj�cym rozwi�zanie 
komunikacyjne i dojazd do ka�dej z działek.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.6.1.KDZ, B.24.KDD z ul. Grunwaldzkiej oraz dróg wewn�trznych wydzielonych na 
terenie; dla obiektów wielkopowierzchniowych ustala si� obsług� komunikacyjn� wył�cznie z drogi nr B.6.1.KDZ i za 
po�rednictwem dróg wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

36. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.33.1.MN/U, B.33.2.MN/U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.33.1.MN/U, B.33.2.MN/U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi komercyjne i publiczne z wył�czeniem: rzemiosła produkcyjnego, stacji 
paliw, warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, 
obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2; Dopuszcza si�: salony samochodowe  
(z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�, 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
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 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 

1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 67. 

 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 

 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, od terenów kolejowych nieprzekraczalna linia zabudowy na 
podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.,  
 2. Dla terenu nr B.33.1. obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 8. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 20,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.25.KDD, B.26.KDD, B.50.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

37. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.34.1.MN, B.34.2.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.34.1.MN, B.34.2.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 

4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 

1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 

1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa, nr działki 3074/7 

 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 

 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 

1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, od terenów kolejowych nieprzekraczalna linia zabudowy na 
podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,5,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m, 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 

Dla terenu nr B.34.1. obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 8. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 

1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 600 m2, 
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°,  
 5) zakaz wtórnego podziału działek. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi zbiorczej nr B.6.2.KDZ (ul. Dworcowa),  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

38. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.35.PS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.35.PS  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren składowania i magazynowania towarów wielkogabarytowych. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) uci��liwo�� wynikaj�ca z prowadzenia działalno�ci powinna ko�czy� si� na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny - za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
5) ustala si� zachowanie i ochron� rowów melioracyjnych. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie ustala si�. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie dotyczy, 
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 8. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy,  
 5) zakaz wtórnego podziału działek. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi zbiorczej nr B.6.2.KDZ (ul. Dworcowa),  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) teren zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

39. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.36.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.36.MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie ustala si�. 
 
 
 
 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,���A0�,

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, od terenów kolejowych nieprzekraczalna linia zabudowy na 
podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,5  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 8. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m.  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi dojazdowej nr B.25.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej  
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

40. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.37.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Mie jscowego planu zagospodarowania przestrzennego mias ta Młynary  
1. SYMBOL  B.37.MN  2. OBSZAR  B  
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji.  
 4.4. Zakaz zabudowy balkonów. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie ustala si�. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt. 12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, od terenów kolejowych nieprzekraczalna linia zabudowy na 
podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 8. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m.  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.25.KDD oraz drogi wewn�trznej poło�onej przy południowo-zachodniej granicy terenu poza 
granicami planu w Woli Młynarskiej,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - brak kolizji z funkcj� mieszkaniow�,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej  
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Dla terenu działki nr 29/5 - 30%. Na pozostałym terenie nie dotyczy. 
 

41. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.38.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.38. U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej.  
Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, 
stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów; parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony samochodowe  
(z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�, 
obiekty wielkopowierzchniowe o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2, wyklucza si�: wszelkie formy produkcyjne. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie ustala si�. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 50%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 12,0 m, - 2 kondygnacje,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., dla obiektu 
wielkopowierzchniowego nie okre�la si�, 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Nie dotyczy. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 5000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.25.KDD, B.26.KDD oraz wewn�trznych, zakaz bezpo�redniego poł�czenia z drog� nr B.5.1.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 

 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 

 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
1) wzdłu� zachodniej granicy z terenem nr B.37.MN nale�y wprowadzi� 10,0 m pas zieleni izolacyjnej, drzewa nale�y sadzi� 
w odległo�ci jak w pkt. 5 niniejszej karty terenu. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

42. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.39. P/U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.39. P/U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji: wszelka działalno�� gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług 
z wył�czeniem:  
 1) przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych obligatoryjnie sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko, w �wietle przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska – za wyj�tkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) obiektów stwarzaj�cych zagro�enia dla �rodowiska, �ycia lub zdrowia ludzi cho�by w przypadku awarii, 
 3) przedsi�wzi�� wymagaj�cych składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, 
 4) obiektów emituj�cych odory, 
 5) szpitali i domów opieki społecznej, 
 6) budynków zwi�zanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y. 
 7) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y do 5000 m2, 
 Dopuszcza si� mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 
 
  4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Nie ustala si�. 
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7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 50%  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 5%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,8  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 12,0 m, - 3 kondygnacje nadziemne  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�, 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 5000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.12.KDD oraz drogi wewn�trznej poło�onej poza granicami planu, biegn�cej wzdłu� 
północnej granicy terenu, zakaz bezpo�redniego poł�czenia z drog� B.5.1.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

43. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.40. U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.40. U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej.  
Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony 
samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� 
gospodarcz�, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000 m2, wyklucza si�: warsztaty samochodowe blacharskie 
i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, wszelkie formy produkcji. 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Fragmenty terenu poło�one w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K” oraz w strefie 
ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 i § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 35%  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,6 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, 
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.6.1.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
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14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

44. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.41.1.U/M/P brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.41.1.U/M/P  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej i teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  
 1/ Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony 
samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� 
gospodarcz�, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000 m2, wyklucza si�: warsztaty samochodowe blacharskie 
i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielko powierzchniowe,  
 2/ Zakres dopuszczalnych funkcji z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów z wył�czeniem:  
 przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych obligatoryjnie sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko, w �wietle przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska -za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych; obiektów stwarzaj�cych zagro�enia dla �rodowiska, 
�ycia lub zdrowia ludzi cho�by w przypadku awarii; przedsi�wzi�� wymagaj�cych składowania materiałów sypkich pod gołym 
niebem; obiektów emituj�cych odory,  
 3/ Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.  
 4/ Dopuszcza si� mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. zaleca si� opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” Obowi�zuj� ustalenia  
§ 14, § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: dla zabudowy 
mieszkaniowej - 30%; dla zabudowy usługowej 40%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla zabudowy mieszkaniowej - 60%; dla zabudowy 
usługowej 30%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni�: dla zabudowy mieszkaniowej – 0,75; dla zabudowy usługowej - 0,8, 
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.6.1.KDZ oraz dróg wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

45. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.41.2. U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.41.2. U/M  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, 
salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� 
działalno�ci� gospodarcz�, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000 m2, wyklucza si�: warsztaty 
samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, 
wszelkie formy produkcji.  
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. zaleca si� opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 34  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: dla zabudowy 
mieszkaniowej - 30%; dla zabudowy usługowej 40%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla zabudowy mieszkaniowej - 60%; dla zabudowy 
usługowej 30%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni�: dla zabudowy mieszkaniowej – 0,75; dla zabudowy usługowej - 0,8, 
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, 
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.6.1.KDZ oraz dróg wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 

 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 

 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
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46. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.42. P brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.42. P  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji: wszelka działalno�� gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów z wył�czeniem:  
 1) przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych obligatoryjnie sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko, w �wietle przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska - za wyj�tkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) obiektów stwarzaj�cych zagro�enia dla �rodowiska, �ycia lub zdrowia ludzi cho�by w przypadku awarii, 
 3) przedsi�wzi�� wymagaj�cych składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, 
 4) obiektów emituj�cych odory, 
 Dopuszcza si� mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) uci��liwo�� wynikaj�ca z prowadzenia działalno�ci powinna ko�czy� si� na granicy terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren we fragmencie poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. 
Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 40%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,8,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy;  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy;  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy;  
 5) zakaz wtórnych podziałów działek. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.11.KDL,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

47. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.43. MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzenneg o miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.43. MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. zaleca si� opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 150 m2,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,5;  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
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 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 800 m2;  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy,  
 ) zakaz wtórnego podziału działki. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.6.1.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

48. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.44. U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.44. U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, 
salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� 
działalno�ci� gospodarcz�, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000 m2, wyklucza si�: warsztaty 
samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, 
wszelkie formy produkcji. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 

4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. zaleca si� opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ . 
 
1)Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w strefie ochrony 
ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30%;  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust.1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1200 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
 
   11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.6.1.KDZ, B.11.KDL,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA . 
 
Nie dotyczy. 
 

49. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.45. P/U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.45. P/U  2. OBSZAR  B  
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej.  
Zakres dopuszczalnych funkcji: wszelka działalno�� gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług 
z wył�czeniem:  
 1) przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych obligatoryjnie sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko, w �wietle przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska - za wyj�tkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) obiektów stwarzaj�cych zagro�enia dla �rodowiska, �ycia lub zdrowia ludzi cho�by w przypadku awarii, 
 3) przedsi�wzi�� wymagaj�cych składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, 
 4) obiektów emituj�cych odory, 
 5) szpitali i domów opieki społecznej, 
 6) budynków zwi�zanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y. 
 7) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2, 
 Dopuszcza si� mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1)Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w strefie ochrony 
ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 40%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,8,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 7,0 m, - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 
   10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie okre�la si�,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�. 
 
   11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg nr B.6.1.KDZ, B.10.KDL i dróg wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
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 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

50. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.46. U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Mł ynary  
1. SYMBOL  B.46. U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji: wszelka działalno�� gospodarcza usług z wył�czeniem:  
 1) przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych obligatoryjnie sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko, w �wietle przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska - za wyj�tkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) obiektów stwarzaj�cych zagro�enia dla �rodowiska, �ycia lub zdrowia ludzi cho�by w przypadku awarii, 
 3) obiektów emituj�cych odory, 
 4) szpitali i domów opieki społecznej, 
 5) budynków zwi�zanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y, 
 6) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2, 
 Dopuszcza si� mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 
   8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 40%  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%,  
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 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,8  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 7,0 m, - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�, 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: powierzchnia terenu,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
5) zakaz wtórnego podziału działek. 
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 

1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.6.1.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 

Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 

Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 

Nie dotyczy. 
 

51. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.47. MW brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.47. MW  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 

 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 24,  



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,���/C�,

 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m; nie wi�cej ni� 14,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2.Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: powierzchnia terenu.  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
5) zakaz wtórnego podziału działek. 

 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.6.1.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU . 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

52. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.48. U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.48. U  2. OBSZAR  B  
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3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji: wszelka działalno�� gospodarcza usług z wył�czeniem:  
 1) przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych obligatoryjnie sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko, w �wietle przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska - za wyj�tkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) obiektów stwarzaj�cych zagro�enia dla �rodowiska, �ycia lub zdrowia ludzi cho�by w przypadku awarii, 
 3) obiektów emituj�cych odory, 
 4) szpitali i domów opieki społecznej, 
 5) budynków zwi�zanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y. 
 6) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2, 
 Dopuszcza si� mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 
   6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ  DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 20,  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 
   7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 
   8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 40%  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,8  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 7,0 m, - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m; nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
 1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
5) zakaz wtórnego podziału działek. 
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.6.1.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 

 
14. STAWKA PROCENTOWA. 
 

Nie dotyczy. 
 

53. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.49. U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.49. U/M  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, 
salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� 
działalno�ci� gospodarcz�, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000 m2, wyklucza si�: warsztaty 
samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, 
wszelkie formy produkcji.  
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 18,  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K” i strefie ochrony 
ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15. § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
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8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla zabudowy mieszkaniowej - 60%; dla zabudowy 
usługowej 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15. § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: 600 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg nr B.6.1.KDZ, B.10.KDL,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 
  12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 

 
54. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.50.U brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.50. U  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, 
salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� 
działalno�ci� gospodarcz�, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000 m2, wyklucza si�: warsztaty 
samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, 
wszelkie formy produkcji. 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. istniej�ce obiekty handlowe poło�one przy ul. Dworcowej zaleca si� dostosowa� do charakteru architektury obiektów 
podlegaj�cych ochronie lub wymieni� na nowe. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Dziedzictwo archeologiczne: stanowisko 6 – AZP 15-54/2, wraz ze stref� 4 – „Przedmie�cie orneckie”, obowi�zuj� 
ustalenia patrz § 5 ust. 1.2. i 1.3.  
 2)Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla zabudowy mieszkaniowej - 60%; dla zabudowy 
usługowej 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: 600 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg nr B.6.1.KDZ , B.10.KDL i B.39.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Nie dotyczy. 
 

55. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.51. U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.51. U/M  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej.  
Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony samochodowe  
(z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�, 
wyklucza si�: obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2, stacje paliw, warsztaty samochodowe blacharskie 
i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, wszelkie formy produkcji.  
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek restauracji – ul. Dworcowa 2,  
 2/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 6,  
 3/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 9,  
 4/ Budynek mieszkalny – ul. 1 maja 11,  
 5/ Budynek mieszkalny – ul. Dworcowa 4a,  
 2) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w strefie ochrony 
ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30%;  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla zabudowy mieszkaniowej - 60%; dla zabudowy 
usługowej 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,75;  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 12,0 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
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30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
 1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: 800 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg nr B. 4.1.KDZ, B.6.1.KDZ , B.10.KDL i B.39.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
30% 
 

56. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.52. U/M brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.52. U/M  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej.  
Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony 
samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� 
działalno�ci� gospodarcz�, , wyklucza si�: stacje paliw, warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi 
samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, wszelkie formy produkcji.  
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
 4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14 i § 15 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla zabudowy mieszkaniowej - 50%; dla zabudowy 
usługowej 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
 1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust.1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
2) minimalna powierzchnia działki: 800 m2,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
 

11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.10.KDL i B.27.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji,  
 11) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem dopuszcza si� przebudow� lub przeniesienie istniej�cej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV lub jej skablowanie. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Dla terenów, których warto�� wzrosła w zwi�zku z uchwaleniem planu 30%, dla pozostałych nie dotyczy. 
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57. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.53. U/MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania p rzestrz ennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.53. U/MN  2. OBSZAR  B  
 

3. PRZEZNACZENIE TERENU. 
 
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony 
samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� 
działalno�ci� gospodarcz�, , wyklucza si�: stacje paliw, warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi 
samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, wszelkie formy produkcji.  
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. 
 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
 4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
 

5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich,  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej,  
 5) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW OR AZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 
 
1) Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w cz��ci w strefie 
ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15, § 16 uchwały. 
 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ �CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
 
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
 

8. PARAMETRY I WSKA �NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ W. 
 
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla zabudowy mieszkaniowej - 50%; dla zabudowy 
usługowej 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR �BNYCH PRZEPISÓW. 
 
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15, § 16 uchwały. 
 

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIER UCHOMO�CI: 
 
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
2) minimalna powierzchnia działki: 800 m2,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, 
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
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11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.4.1.KDZ – jak w stanie istniej�cym,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji.  
 11) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem dopuszcza si� przebudow� lub przeniesienie istniej�cej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV lub jej skablowanie. 
 

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ �DZANIA I U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
Nie dotyczy. 
 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH U�YTKOWANIU. 
 
Nie ustala si�. 
 

14. STAWKA PROCENTOWA. 
 
Dla terenów, których warto�� wzrosła w zwi�zku z uchwaleniem planu 30%, dla pozostałych nie dotyczy. 
 

58. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.54. US brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.54. US  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
Teren usług sportu i kultury.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: parkingi dla samochodów osobowych, mieszkania integralnie 
zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�, pokoje go�cinne zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� sportow�; 
wyklucza si�: funkcje pozostałe. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Teren poło�ony w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam za wyj�tkiem okresu trwania imprez sportowych,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� ,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%;  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,1;  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe, dla obiektów towarzysz�cych 
funkcji podstawowej, dla obiektu hali sportowej nie wi�cej ni� 14,0 m.  
 6) FORMY ZABUDOWY: obiekty wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dla obiektów towarzysz�cych: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie 
nachylenia połaci dachowych 30°-45°, dopuszczone wy stawki, lukarny i okna połaciowe; dla obiektu hali nie okre�la si�.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 2000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 30,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
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1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.10.KDL,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji.  
 11) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem dopuszcza si� przebudow� lub przeniesienie istniej�cej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV lub jej skablowanie.  
 12) nale�y zapewni� dojazd do terenu nr B.58.T w celu obsługi technicznej wie�y telefonii komórkowej. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

59. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.55.1. U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.75.ZR  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: stacje paliw, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, 
salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� 
działalno�ci� gospodarcz�, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda�y poni�ej 2000 m2, wyklucza si�: warsztaty 
samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, 
wszelkie formy produkcji. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 35%  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,55  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe lub dach płaski.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�.  
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.10.KDL i B.27.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
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 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
 

60. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.55.2. U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.55.2. U  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi komercyjne i publiczne z wył�czeniem: rzemiosła produkcyjnego, stacji 
obsługi samochodów ci��arowych i autobusów; Dopuszcza si�: stacje paliw, warsztaty samochodowe blacharskie 
i lakiernicze, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych, salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 
powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�, obiekty wielkopowierzchniowe 
o powierzchni sprzeda�y do 3000 m2. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Teren poło�ony w strefie ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, od terenów kolejowych nieprzekraczalna linia zabudowy na 
podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie wi�cej ni� 
30%, dla obiektu wielkopowierzchniowego 50%  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: dla obiektu wielkopowierzchniowego 10%, dla 
pozostałych 40%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,75  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dla obiektu 
wielkopowierzchniowego nie wi�cej ni� 10,0 m – 2 kondygnacje,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze;  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi, dla obiektu 
wielkopowierzchniowego nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m., dla obiektu 
wielkopowierzchniowego nie okre�la si�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 8. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2; dla obiektu wielkopowierzchniowego nie okre�la si�,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 22,0 m, dla obiektu wielkopowierzchniowego nie okre�la si�, 
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: drogi nr B.10.KDL,  
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 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) nale�y zapewni� dost�p technologiczny do istniej�cego rowu, po 5,0 m z ka�dej strony wolnego od zabudowy i zieleni wysokiej. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

61. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.56. ZI brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.56. ZI  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem lokalizacji miejsc parkingowych. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Nie okre�la si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: wysoka, �rednia i niska. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 10,0 m2,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie okre�la si�,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: 5,0 m2,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Nie ustala si�. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.46.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) lokalizacja miejsc parkingowych w strefie oznaczonej jak na rysunku planu.  
 2) dopuszcza si� lokalizacj� obiektu stró�ówki w celu obsługi parkingu. 
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14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

62. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.57.K brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.57.K  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren infrastruktury technicznej – teren urz�dze� kanalizacji – oczyszczalnia �cieków. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego.  
 3) nowo wprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny by� odporne na podwy�szone st��enie zanieczyszcze� powietrza 
atmosferycznego. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Nie okre�la si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: wysoka, �rednia i niska. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
Nie ustala si�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Nie ustala si�. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.12.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji.  
 11) nale�y zapewni� dojazd do terenu nr 58.1.T. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) wzdłu� granicy terenu nale�y wprowadzi� pas zieleni izolacyjnej o szeroko�ci nie mniej ni� 10,0 m. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

63. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.58.1.T, B.58.2.T brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.58.1.T, B.58.2.T  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren infrastruktury technicznej – teren urz�dze� telekomunikacji – wie�a telefonii komórkowej 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren nr B.58.2.T poło�ony w strefie ochrony ekspozycji „E” obowi�zuj� ustalenia § 16. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,���00�,

1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie okre�la si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: jak w stanie istniej�cym,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: jak w stanie istniej�cym,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: jak w stanie istniej�cym,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: jak w stanie istniej�cym,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: wysoko�� wie�y jak w stanie istniej�cym,  
 6) FORMY ZABUDOWY: jak w stanie istniej�cym,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie dotyczy,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Dla terenu B.58.2.T obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 1) dost�pno�� drogowa: z dróg wewn�trznych, poprzez tereny nr B.54.US i B.57.K,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

64. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.59. P brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.59. P  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji: wszelka działalno�� gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów z wył�czeniem:  
 1) przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych obligatoryjnie sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko, w �wietle przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska, za wyj�tkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych,  
 2) obiektów stwarzaj�cych zagro�enia dla �rodowiska, �ycia lub zdrowia ludzi cho�by w przypadku awarii, 
 3) przedsi�wzi�� wymagaj�cych składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, 
 4) obiektów emituj�cych odory, 
 Dopuszcza si� mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza si� obiekty handlowe zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�,  
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 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 50%  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 5%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,8  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 12,0 m, - 3 kondygnacje nadziemne  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Nie ustala si�. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 5000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si�. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi wewn�trznej nr B.46.KDW oraz z drogi wewn�trznej poło�onej poza granicami planu,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) wzdłu� zachodniej granicy z terenem nr B.60.1.MN nale�y wprowadzi� 20,0 mpas zieleni izolacyjnej, drzewa nale�y sadzi� 
w odległo�ci jak w pkt. 5 niniejszej karty terenu. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
30%. 
 

65. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.60.1.MN, B.60.2.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.60.1.MN, B.60.2.MN  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. form zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 13,  
 2/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 15,  
 3/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 17,  
 4/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 19,  
 2) Cz��� terenu nr B.60.1.MN poło�ony jest w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu 
„K” i w cz��ci w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 3) Teren nr B.60.2.MN poło�ony jest w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
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1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%;  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 20%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,5;  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce, bli�niacze,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica równolegle do drogi.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Dla terenu nr B.60.1.MN Obowi�zuj� ustalenia§ 5 pkt 1.5., 1.6., § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 2. Dla terenu nr B.60.2.MN Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: Z drogi nr B.4.2.KDZ – dla obiektów jak w stanie istniej�cym, dla pozostałych z drogi nr B.28.KDD 
i B.38.KDW oraz dróg wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji.  
 11) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem dopuszcza si� przebudow� lub przeniesienie istniej�cej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV lub jej skablowanie. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2powierzchni u�ytkowej. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
 

66. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.61. ZI brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.61. ZI  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zieleni izolacyjnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony jest w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: wysoka, �rednia i niska. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: nie okre�la si�,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�.  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy, 
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.4.2.KDZ- jak w stanie istniej�cym oraz drogi nr B.28.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

67. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.62.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.62.U  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej – administracja publiczna. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4 .3. form zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony jest w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 5%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,1,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m, - 3 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
300-450, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połaciowe. Kalenica równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 16. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym;  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: Z drogi nr B.4.2.KDZ – jak w stanie istniej�cym,  
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 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) ustala si� zachowanie istniej�cego zbiornika wodnego. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

68. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.63.P brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.63.P  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren produkcji 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. form zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) uci��liwo�� wynikaj�ca z prowadzenia działalno�ci powinna ko�czy� si� na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, za wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji lokalizowanych na podstawie przepisów odr�bnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony jest w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 10%;  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,1;  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 5,5 m, - 1 kondygnacja,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie okre�la si�,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej ni� 9,0 m, nie wi�cej ni� 18,0 m. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym;  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: jak w stanie istniej�cym,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

69. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.64.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.64.MN  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Formy zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek le�nictwa z zabudowa gospodarcz� – ul. 1 Maja 20,  
 2/ Dom i obora – ul. 1 Maja 22, 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji ,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie ustala si�,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,4,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 8,5 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w obiektach obj�tych ochron�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust.1.5 i 1.6. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1500 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.29.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
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14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

70. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.65.1.MN, B.65.2.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.65.1.MN, B.65.2.MN  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
 4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4 .3. Formy zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony jest w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie ustala si�,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,5,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w obiektach obj�tych ochron�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1) Obowi�zuj� ustalenia § 16. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: Teren nr B.65.1.MN z drogi nr B.4.2.KDZ, teren nr B.65.2.MN z drogi nr B.49.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Teren nr B.65.1.MN zagro�ony okresowymi podtopieniami – oznaczenie informacyjne jak na rysunku planu. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
30%. 
 

71. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.66.1.WS, B.66.2.WS, B.66.3.WS, B.66.4.WS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.66.1.WS, B.66.2.WS, B.66.3.WS, B.66.4.WS  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren wód powierzchniowych �ródl�dowych – dopływ rzeki Baudy. 
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4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) nale�y stosowa� bierne i czynne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym.  
2) nale�y zapewni� 5,0 m dost�p technologiczny wzdłu� koryta rzeki. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Tereny poło�one jest w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” i w cz��ci w strefie 
ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15, § 16 uchwały we fragmentach jak na rysunku planu. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: zakaz lokalizacji,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
Nie ustala si�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi oraz bezpo�redniego zagro�enia powodzi�.  
 2) Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15, § 16 uchwały we fragmentach jak na rysunku planu. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z terenów dróg publicznych, wewn�trznych, �cie�ek rowerowych, ci�gów pieszo-jezdnych i poprzez 
tereny rolne i zieleni,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie w terenie,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) Zakaz lokalizacji zabudowy.  
 2) dopuszcza si� budow� kładek i przejazdów, w tym celu nale�y zastosowa� �rodki zapobiegaj�ce osuwaniu si� skarp 
i zapewniaj�ce ci�gło�� przepływu wód. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

72. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.67.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.67.MN  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4 .3. Formy zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) na spadkach powy�ej 20% i skarpach nale�y stosowa� bierne i czynne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym.  
 5) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
 1/ Budynek mieszkalny wraz z gospodarczym – ul. 1 Maja 12,  
 2/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 13,  
 3/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 14,  
 2) Teren poło�ony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia  
§ 14, § 15 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
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 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie ustala si�,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,5,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 9,0 m, - 2 kondygnacje w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w obiektach obj�tych ochron�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust.1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały.  
 3. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 7. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
 1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.4.1.KDZ – jak w stanie istniej�cym,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

73. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.68.U/MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.68.U/MN  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
 Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: Dopuszcza si�: salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2 
powierzchni, mieszkania integralnie zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�, , wyklucza si�: stacje paliw, 
warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty 
wielkopowierzchniowe, wszelkie formy produkcji, parkingi i gara�e dla samochodów osobowych. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
1). Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
2). Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
3). Formy zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) na spadkach powy�ej 20% i skarpach nale�y stosowa� bierne i czynne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym.  
 5) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej.  
 6) uci��liwo�ci zwi�zane z prowadzeniem usług nie mog� oddziaływa� negatywnie na warunki zamieszkania. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
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 1/ zabudowania gospodarcze – ul. 1 Maja, działka nr 98/2 i 98/3,  
 2) Teren poło�ony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia  
§ 14, § 15 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie ustala si�,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 3 0%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,6,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 7,0 m, - 1 kondygnacja,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – jak w obiektach obj�tych ochron�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały.  
 3. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 7. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr b.4.1.KDZ – jak w stanie istniej�cym oraz z drogi nr b.37.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

74. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.69.U brzmi� jak nast�puje: 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.69.U  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej.  
Zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi nieuci��liwe - komercyjne i publiczne. Dopuszcza si�: mieszkania integralnie 
zwi�zane z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�; wyklucza si�: stacje paliw, warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, 
stacje obsługi samochodów ci��arowych i autobusów, obiekty wielkopowierzchniowe, wszelkie formy produkcji, parkingi i gara�e  
dla samochodów osobowych, hurtownie, salony samochodowe. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Formy zabudowy winny nawi�zywa� do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) na spadkach powy�ej 20% i skarpach nale�y stosowa� bierne i czynne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
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 1/ Budynek mieszkalny – ul. 1 Maja 4,  
 2/ Budynek mieszkalny i gospodarczy – ul. 1 Maja 8,  
 3/ Budynek stra�y po�arnej – ul. 1 Maja 10,  
 2) Teren poło�ony jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K” Obowi�zuj� ustalenia  
§ 14 i § 15 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie ustala si�,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 3 0%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30%, 
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 0,75,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 10,5 m, - 2 kondygnacje z poddaszem u�ytkowym, 
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe. Kalenica budynków frontowych równolegle do drogi,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – w odniesieniu do obiektów obj�tych ochron�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
 1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust.1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały.  
 3. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 7. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: Z drogi nr B.4.1.KDW - jak w stanie istniej�cym, b.36.KDW, B.37.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 

 
75. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.70.1.K, B.70.2.K brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.70.1.K, B.70.2.K  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren infrastruktury technicznej - kanalizacja - przepompownia; w cz��ci teren B.70.2.K obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego.  
 3) nowo wprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny by� odporne na podwy�szone st��enie zanieczyszcze� powietrza 
atmosferycznego. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
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 1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: wysoka, �rednia i niska. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia§ 5, w zakresie bezpo�redniego zagro�enia powodzi� i § 14, § 15 uchwały.  
 2. Zagospodarowanie terenu B.70.4.Zo na obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
 1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z dróg publicznych oraz wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji.  
 11) nale�y zapewni� dojazd do terenu nr 58.1.T. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

76. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.71.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.71.U  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej z zieleni� towarzysz�c� – zakres dopuszczonych funkcji: usługi gastronomii, kultury, turystyki. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji, 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1 Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków:  
 1) Młyn wodny - (obecnie ruina) – ul. Mły�ska 2 nr wpisu A-1241, 
 6.2. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust.1.5 i 1.6.  
 6.3. Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K” Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14, § 15 uchwały.  
 6.4. Ochrona istniej�cego, warto�ciowego drzewostanu. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: dla obiektu młyna ustalona na podstawie bada� historyczno - architektonicznych,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU: ustalona na 
podstawie bada� historyczno-architektonicznych;  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: dla obiektu młyna ustalona na podstawie bada� historyczno-architektonicznych.  
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 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: ustalona na podstawie bada� historyczno- architektonicznych; dla obiektów tymczasowych nie 
wi�cej ni� 5,0 m,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: ustalona na podstawie bada� historyczno-architektonicznych,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – dla obiektu młyna ustalona na podstawie bada� historyczno-architektonicznych; 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust.1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym.  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�. 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
 5) zakaz wtórnego podziału terenu. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.36.KDW, B.37.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) ustalone parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak w pkt 8 niniejszej karty terenu 
ustalono w celu odbudowy dawnego młyna wodnego.  
 2) Od rowu biegn�cego wzdłu� południowego-wschodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od 
zainwestowania i nasadze�, w celu obsługi technicznej rowu  
 3) Po odbudowie młyna dopuszcza si� jego adaptacje na usługi dopuszczone niniejsz� karta terenu. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

77. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.72U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.72U  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej z zieleni� towarzysz�c� – zakres dopuszczonych funkcji: usługi gastronomii, kultury, turystyki. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) nakaz zachowania naturalnych cieków i zbiorników wodnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1. Teren poło�ony w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały.  
 2. Ochrona istniej�cego drzewostanu. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: 5%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 70%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie okre�la si�,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 7,0 m - 1 kondygnacja w tym poddasze u�ytkowe,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
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 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie okre�la si�. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
 1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
2) minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniej�cym.  
3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�. 
4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
5) zakaz wtórnego podziału terenu. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z dróg B.36.KDW, B.37.KDW i ci�gu pieszo-jezdnego nr B.55.KDX,  
2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� południowego – wschodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od 
zainwestowania i nasadze�, w celu obsługi technicznej rowu. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
30%. 
 

78. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.73.U brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.73.U  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy usługowej z zieleni� towarzysz�c� – zakres dopuszczonych funkcji: usługi gastronomii, kultury, turystyki. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1. Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia  
§ 14, § 15 uchwały.  
 2. Ochrona istniej�cego drzewostanu. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
 1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU: 25%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,45,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 8,5 m – 2 kondygnacje,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe; kalenica równolegle do koryta rzeki,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – od 9,0 m do 18,0 m. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,���$	�,

1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: powierzchnia terenu.  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie okre�la si�. 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°.  
 5) zakaz podziału terenu. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z ci�gu pieszo-jezdnego nr B.48.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� południowego – wschodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 m pas wolny od 
zainwestowania i nasadze�, w celu obsługi technicznej rowu. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

79. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.74.MN brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.74. MN  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) przyjmuje si� poziom hałasu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Obszary i obiekty chronione na podstawie miejscowego planu:  
 1/ Budynek mieszkalny – ul. Nad Baud� 1  
 2)Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14, § 15 uchwały, 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU: 30%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 50%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,45,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 8,5 m – 2 kondygnacje,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe; kalenica równolegle do koryta rzeki,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – od 9,0 mdo 18,0m. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
 1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
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 1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1200,0 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 18,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z ci�gu pieszo – jezdnego nr B.48.KDX,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) Od rowu biegn�cego wzdłu� południowego – wschodniej granicy terenu nale�y zachowa� 5,0 mpas wolny od 
zainwestowania i nasadze�, w celu obsługi technicznej rowu.  
 2) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

80. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.75.ZR brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.75.ZR  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zieleni rekreacyjnej; w cz��ci obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
4.1. Zakaz grodzenia terenu.  
4.2. Architektura obiektów rekreacyjnych winna nawi�zywa� do cech architektury miejscowej. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1. Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia  
§ 14, § 15 uchwały.  
 2. Ochrona istniej�cego drzewostanu. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
 1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
 1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 80%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 3,0 m dla wiaty i obiektu sanitarnego,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: wiata - dach dwuspadowy,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
 1. Obowi�zuj� ustalenia § 5 ust. 1.5 i 1.6.  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały.  
 3. Zagospodarowanie terenu w obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
 1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
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1) dost�pno�� drogowa: z drogi wewn�trznej nr B.36.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej lub szczelny zbiornik bezodpływowy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) zakaz zabudowy,  
 2) Od granicy rzeki nale�y zachowa� 10,0 m pas wolny od zainwestowania i nasadze�, w celu obsługi technicznej rzeki.  
 3) dopuszcza si� lokalizacj� wiaty drewnianej lub kutej z miejscem na grill i ognisko oraz ławki oraz obiekt sanitarny typu „toy 
toy” lub obiekt sanitarny stały podł�czony do sieci kanalizacji sanitarnej - wkomponowane w krajobraz. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

81. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.76.1.Zo, B.76.2.Zo, B.76. 3, B.76.4.Zo, B.76.5.Zo, B.76.6.Zo 
brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.76.1.Zo, B.76.2.Zo, B.76. 3, B.76.4.Zo, B.76.5.Zo, B.76.6.Zo  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zieleni ochronnej.  
 Tereny B.76.2.Zo, B.76.3.Zo,B.76.4.Zo, B.76.5.Zo w cz��ci obszary bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) na spadkach powy�ej 20% i skarpach nale�y stosowa� bierne i czynne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom 
erozyjnym. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Tereny poło�one w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) Tereny poło�one w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: zbli�ony do 100%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie dotyczy,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały .  
 2. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt 7.  
 3. Zagospodarowanie terenów B.76.2.Zo, B.76.3.Zo,B.76.4.Zo, B.76.5.Zo w obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z dróg publicznych oraz wewn�trznych, ci�gów pieszo- jezdnych oraz poprzez s�siaduj�ce tereny,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

82. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.77. MN brzmi� jak nast�puje: 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.77. MN  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
 4.1. Zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów betonowych.  
 4.2. Zakaz stosowania okładzin typu „siding”.  
 4.3. Architektura zabudowy zindywidualizowana w nawi�zaniu do miejscowej tradycji. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) Ochrona istniej�cego drzewostanu. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia 
§ 14, § 15 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
 1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: jak w § 13 pkt.12,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
 1) LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU: 20%,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 60%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: 0,3,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie wi�cej ni� 8,5 m – 2 kondygnacje,  
 6) FORMY ZABUDOWY: budynki wolnostoj�ce,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dach dwuspadowy o układzie kalenicowym, o k�cie nachylenia połaci dachowych 
30°-45°, dopuszczone wystawki, lukarny i okna połac iowe; kalenica równolegle do koryta rzeki,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – od 9,0 m do 18,0 m. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: 1500,0 m2,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: 18,0 m, 
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbli�ony do 90°. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.34.KDW,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane w obr�bie działki - jak w § 6,  
 3) odprowadzenie �cieków: do kanalizacji sanitarnej,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
 5) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci�gowej,  
 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: indywidualne rozwi�zania proekologiczne,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: przewodowo i bezprzewodowo,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) dopuszcza si� lokalizacj� usług spełniaj�cych jednocze�nie poni�sze warunki:  
 - uci��liwo�� zwi�zana z prowadzeniem usług nie mo�e oddziaływa� negatywnie na warunki mieszkaniowe,  
 - dysponuj�cych odr�bnym wej�ciem z zewn�trz lub wej�ciem z zewn�trz wspólnym najwy�ej z jednym mieszkaniem,  
 - mieszcz�cych si� w lokalach u�ytkowych do 50 m2 powierzchni u�ytkowej. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
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83. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.78.ZP brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.78. ZP  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zieleni parkowej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) nakaz ochrony istniej�cego drzewostanu, dopuszcza si� wyci�cia ze wzgl�dów bezpiecze�stwa przy skrzy�owaniu dróg KDZ. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Tereny poło�one w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”. Obowi�zuj� ustalenia § 14 i § 15 uchwały.  
 2) ustala si� nakaz zachowania �ladu obecnej drogi poprzez wprowadzenie ci�gu pieszego. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze�, obiektów i sieci infrastruktury technicznej za 
wyj�tkiem jak w pkt 13 niniejszej karty terenu,  
4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: zbli�ony do 100%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie dotyczy,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14 § 15 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.2.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) dopuszcza si� dojazdy poprzez teren jak w stanie istniej�cym. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

84. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.79. ZPo brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.79. ZPo  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zieleni parkowej ochronnej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) nakaz ochrony istniej�cego drzewostanu. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Tereny poło�one w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, ochrony krajobrazu „K” i strefie ochrony ekspozycji „E”. 



%D��FF�&�'�D(E��#�
)����*ED ���)����+�&�,!�D���&��������C�-�� � .�D��AC-��
�

,���-/�,

Obowi�zuj� ustalenia § 14 § 15 i § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze�, obiektów i sieci infrastruktury technicznej za 
wyj�tkiem jak w pkt 13 niniejszej karty terenu,  
4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
 1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: zbli�ony do 100%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie dotyczy,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 14 § 15 i § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
 1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.37.KDW oraz poprzez tereny s�siednie,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) dopuszcza si� dojazdy poprzez teren jak w stanie istniej�cym. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

85. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.80. ZLz brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.80. ZLz  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren lasu – zalesienie; w cz��ci obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Dziedzictwo archeologiczne: Na terenie znajduje si� stanowisko 4 – AZP 15-54/4 wraz ze stref� ochronn� - Strefa 2 - 
„Przedmie�cie pasł�ckie - północ”. Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt. 1.2., 1.3.,  
 2) Tereny poło�one w strefie ochrony ekspozycji „E”. Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze�, obiektów i sieci infrastruktury technicznej za 
wyj�tkiem jak w pkt 13 niniejszej karty terenu,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 100%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
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 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie dotyczy,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1) Obowi�zuj� ustalenia § 16 uchwały,  
 2) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w zakresie osuwania si� mas ziemnych i bezpo�redniego zagro�enia powodzi�.  
 3) Obowi�zuj� ustalenia § 5 pkt. 1.2., 1.3., w zakresie �rodowiska archeologicznego.  
 4) Zagospodarowanie terenu w obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi B.14.KDD,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) zakaz zabudowy terenu. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

86. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.81.1.ZP, B.81.2.ZP brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.81.1.ZP, B.81.2.ZP  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren zieleni parkowej. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 2) nakaz ochrony istniej�cego zbiornika wodnego i rowów odwadniaj�cych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) Tereny poło�one w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, strefie ochrony krajobrazu „K” i ochrony ekspozycji „E” 
– we fragmentach jak na rysunku planu. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze�, obiektów i sieci infrastruktury technicznej za 
wyj�tkiem jak w pkt 13 niniejszej karty terenu,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
1) LINIE ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 2) MAKSYMALNA WIELKOAD POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI: nie dotyczy,  
 3) MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: zbli�ony do 100%,  
 4) INTENSYWNOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 5) WYSOKOAD ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 6) FORMY ZABUDOWY: nie dotyczy,  
 7) GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie dotyczy,  
 8) SZEROKOAD ELEWACJI FRONTOWEJ – nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�.  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
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 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z dróg publicznych, wewn�trznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) Na terenie nr B.81.1ZP dopuszcza si� lokalizacj� ogródka jordanowskiego. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

87. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.82.1.WS, B.82.2.WS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.82.1.WS, B.82.2.WS  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren wód powierzchniowych �ródl�dowych – rów. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) nale�y stosowa� bierne i czynne �rodki ochronne przeciwdziałaj�ce procesom erozyjnym.  
 2) nale�y zapewni� 5,0 mdost�p technologiczny wzdłu� rowu. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Nie dotyczy. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: zakaz lokalizacji,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
9.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi oraz bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z terenów dróg publicznych,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie w terenie,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) Zakaz lokalizacji zabudowy.  
 2) nale�y zastosowa� �rodki zapobiegaj�ce osuwaniu si� skarp. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
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88. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.83. KS brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.83. KS  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren parkingu. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, placów manewrowych itp. przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny by� podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach,  
 2) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego,  
 3) drzewa wysokopienne nale�y sadzi� w takiej odległo�ci od granicy działki, aby nie zacieniały działek s�siednich.  
 4) Ochrona istniej�cego warto�ciowego drzewostanu. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Teren poło�ony w strefie po�redniej ochrony konserwatorskiej „B”, strefie ochrony krajobrazu „K” i ochrony ekspozycji „E” – 
we fragmentach jak na rysunku planu. Obowi�zuj� ustalenia § 14, § 15 i § 16 uchwały. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: zakaz lokalizacji,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si�,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały w zakresie osuwania si� mas ziemi oraz bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: z drogi nr B.3.KDZ,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) Zakaz lokalizacji zabudowy.  
 2) nale�y zastosowa� �rodki zapobiegaj�ce osuwaniu si� skarp. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 

 
89. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr B.84. ZL brzmi� jak nast�puje: 

 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.84. ZL  2. OBSZAR  B  
3. PRZEZNACZENIE TERENU  
Teren lasu; w cz��ci obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi�. 
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
Nie okre�la si�. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
1) dobór zieleni winien odbywa� si� z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podło�a gruntowego. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Nie ustala si� 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza si�,  
 2) no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam,  
 3) urz�dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze�, obiektów i sieci infrastruktury technicznej za 
wyj�tkiem jak w pkt 13 niniejszej karty terenu,  
 4) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 5) ziele�: nie ustala si�. 
8. PARAMETRY I WSKAENIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
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Nie dotyczy. 
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
1) Obowi�zuj� ustalenia § 5 w zakresie osuwania si� mas ziemnych i bezpo�redniego zagro�enia powodzi�.  
2) Zagospodarowanie terenu w obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z przepisami odr�bnymi.  
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
1) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si�,  
 2) minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy,  
 3) minimalna szeroko�� frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy,  
 4) k�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
11. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost�pno�� drogowa: jak w stanie istniej�cym,  
 2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,  
 3) odprowadzenie �cieków: nie dotyczy,  
 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,  
 5) zaopatrzenie w wod�: nie dotyczy,  
 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
 7) zaopatrzenie w energi� ciepln�: nie dotyczy,  
 8) zaopatrzenie w energi� elektryczn�: z sieci elektroenergetycznej,  
 9) telekomunikacja: nie dotyczy,  
 10) gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów lub do utylizacji. 
12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie dotyczy. 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) zakaz zabudowy terenu. 
14. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

§ 18. 1. Dla ka�dego terenu dróg i ulic poło�onego w obszarze B tworzy si� „kart� terenu”, w której wprowadza si� 
ustalenia szczegółowe. 
 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.1. KDZ, B.2.KDZ. B.3.KDZ, B.4.1.KDZ, B.4.2.KDZ, B.6.1.KDZ, B.6.2.KDZ 
brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.1. KDZ, B.2.KDZ. B.3.KDZ, B.4.1.KDZ, B.4.2.KDZ, B.6.1.KDZ, B.6.2.KDZ      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga zbiorcza - droga publiczna  
 Nazwa ulicy: B.1. KDZ – ul. Elbl�ska, B.2.KDZ- ul. Grunwaldzka, B.3.KDZ – ul. Warszawska, B.4.1.KDZ – ul. 1 Maja, 
B.4.2.KDZ – ul. 1 Maja, B.6.1.KDZ – ul. Dworcowa, B.6.2.KDZ – ul. Dworcowa 
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu,  
 2. przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg zbiorczych i lokalnych, dróg dojazdowych i wewn�trznych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�.  
 5.5. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej elementów, 
ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu §14, §15, §16 uchwały.  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: teren nr B.6.1.KDZ cz��ciowo obejmuje strefa 4 - „Przedmie�cie orneckie” – strefa 
ochronna ustanowiona wokół stanowiska archeologicznego, obowi�zuj� ustalenia jak w § 5 pkt. 1.3. uchwały,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
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USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pk. 4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�, 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
1) Na terenach w liniach rozgraniczaj�cych ulicy �cie�ka rowerowa dwukierunkowa – oznaczona jak na rysunku planu  
 2) Na terenie nr B.6.1.KDZ i B.6.2.KDZ zaleca si� zainstalowanie sygnalizacji �wietlnej i d�wi�kowej na skrzy�owaniu z lini� 
kolejow�. 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.5.1.KDZ, B.5.2.KDZ brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.5.1.KDZ, B.5.2.KDZ      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga zbiorcza - droga publiczna  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: nie mniej ni� 20,0 m,  
 2. przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg zbiorczych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�.  
 5.5. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej elementów, 
ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: nie ustala si�,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pk.4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
1) W projektach budowlanych dróg nale�y uwzgl�dni� przebieg rzeki Baudy z zachowaniem jej naturalnego biegu, wskazane 
budowle in�ynieryjne.  
 2) Na terenie nr B.5.2.KDZ w liniach rozgraniczaj�cych ulicy �cie�ka rowerowa dwukierunkowa – oznaczona jak na rysunku planu. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

4. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.7.KDL, B.8.KDL, B.9.KDL, B.10.KDL, B.11.KDL brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.7.KDL, B.8.KDL, B.9.KDL, B.10.KDL, B.11.KDL      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
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Droga lokalna - droga publiczna  
 Nazwa ulicy: B.7.KDL – ul. Polna,  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu  
 2. przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg zbiorczych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�.  
 5.5. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej elementów, 
ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: nie ustala si�,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pk.4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

5. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.12.KDD, B.13.KDD, B.14.KDD, B.15.KDD, B.16.KDD, B.17.KDD, B.18.KDD, 
B.19.KDD, B.20.KDD, B.21.KDD, B.22.KDD, B.23.KDD, B.24.KDD, B.25.KDD, B.26.KDD, B.27.KDD, B.28.KDD, B.29.KDD, 
brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.12.KDD, B.13.KDD, B.14.KDD, B.15.KDD, B.16.KDD, B.17.KDD, B.18.KDD, B.19.KDD, B.20.KDD, 

B.21.KDD, B.22.KDD, B.23.KDD, B.24.KDD, B.25.KDD, B.26.KDD, B.27.KDD, B.28.KDD, B.29.KDD,  
    

2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga dojazdowa - droga publiczna  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu, dla nowo wyznaczanych nie mniej ni� 10,0 m,  
 2. przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg zbiorczych, zakaz bezpo�redniego poł�czenia drogi nr B.26.KDD z drog� nr B.5.1.KDZ. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�.  
 5.5. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej 
elementów, ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu § 14, § 15, § 16 uchwały.  
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 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: nie ustala si�,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pk.4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

6. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.30.KDW, B.31.KDW, B.32.KDW, B.33.KDW, B.34.KDW, B.35.KDW, 
B.36.KDW, B.37.KDW, B.38.KDW, B.39.KDW, B.40.KDW, B.41.KDW, B.42.KDW, B.43.KDW, B.44.KDW, B.45.KDW, 
B.46.KDW, B.47.KDW, B.49.KDW, B.61.KDW brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.30.KDW, B.31.KDW, B.32.KDW, B.33.KDW, B.34.KDW, B.35.KDW, B.36.KDW, B.37.KDW, 

B.38.KDW, B.39.KDW, B.40.KDW, B.41.KDW, B.42.KDW, B.43.KDW, B.44.KDW, B.45.KDW, 
B.46.KDW, B.47.KDW, B.49.KDW, B.61.KDW, B.62.KDW, B.63.KDW  

    

2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga wewn�trzna  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu, dla nowo wyznaczanych nie mniej ni� 10,0 m,  
 2. przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg publicznych i wewn�trznych. Dla terenu nr B.45.KDW obowi�zuje zakaz bezpo�redniego poł�czenia z drog� nr B.5.1.KDZ. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�.  
 5.5. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej 
elementów, ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: nie ustala si�,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pk. 4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Istniej�ce cieki wodne, rowy nale�y uj�� w postaci przepustów dla zapewnienia ci�gło�ci cieków. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
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1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

7. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.48.KDX, B.50.KDX, B.55.KDX, B.56.KDX brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.48.KDX, B.50.KDX, B.55.KDX, B.56.KDX      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Ci�g pieszo-jezdny  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu, dla nowo wyznaczanych nie mniej ni� 5,0 m,  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie uliczne,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg publicznych i wewn�trznych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do odbiornika winny by� 
podczyszczone w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w przepisach,  
 5.3. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.4. ustala si� nawierzchni� drogi jako nieprzepuszczaln�.  
 5.5. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej elementów, 
ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: nie ustala si�,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pk.4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

8. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.51.KXR, B.52.KXR, B.53.KXR, B.54.KXR brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.51.KXR, B.52.KXR, B.53.KXR, B.54.KXR      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Droga rowerowa  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu, dla nowo wyznaczanych nie mniej ni� 5,0 m,  
 2. przekrój: �cie�ka dwukierunkowa,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg publicznych i wewn�trznych i ci�gów pieszo-jezdnych 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
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 5.3. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej elementów, 
ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: nie ustala si�,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pkt 4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
 

9. Ustalenia szczegółowe dla terenów nr B.47.KX, B.58.KX, B.59.KX brzmi� jak nast�puje: 
 
KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
1. SYMBOL  B.47.KX, B.58.KX, B.59.KX      
2. KLASA I NAZWA ULICY  
Ci�g pieszy  
3. PARAMETRY I WYPOSACENIE  
1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: jak na rysunku planu,  
 2. przekrój: dopuszcza si� jednoprzestrzenny,  
 3. wyposa�enie: dopuszcza si� o�wietlenie,  
 4. inne parametry: nie ustala si�. 
4. POWI�ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM  
Do dróg i ci�gów pieszo-jezdnych. 
5. ZASADY OCHRONY ARODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
5.1. Obowi�zuj� ustalenia § 5, rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu,  
 5.2. rozwi�zania komunikacji pieszej nale�y dostosowa� do wymogów osób niepełnosprawnych  
 5.3. dopuszcza si� wycink� drzew w celach powi�za� z przyległym terenem, przy budowie i przebudowie dróg jej elementów, ze 
wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz niezb�dnych ci�� sanitarnych. 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
6.1. Obowi�zuj� ustalenia odpowiednio – według oznacze� na rysunku planu § 14, § 15, § 16 uchwały.  
 6.2. Obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru: nie wyst�puj�,  
 6.3. Dziedzictwo archeologiczne: nie ustala si�,  
 6.4.Obszary i obiekty zabytkowe obj�te ochron� konserwatorsk� na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: nie ustala si�. 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ�CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1. mała architektura: dopuszcza si� za zgod� zarz�dcy terenu,  
 2. no�niki reklamowe: zakaz lokalizacji,  
 3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji,  
 4. urz�dzenia techniczne: tylko wymagane przepisami odr�bnymi,  
 5. ziele�: nie okre�la si�. 
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW  
8.1. Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 5 rozdziału 2 uchwały, oznaczone jak na rysunku planu. 
9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOACI:  
Jak w § 6 pk. 4 uchwały 
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UCYTKOWANIU  
Nie ustala si�. 
11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1. obowi�zuj� ustalenia jak w § 6 rozdziału 2 uchwały 
12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZANIA I UCYTKOWANIA TERENÓW  
Nie okre�la si� 
13. STAWKA PROCENTOWA  
Nie dotyczy. 
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Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KO�COWE 
 

§ 19. Zobowi�zuje si� Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do przedstawienia Wojewodzie Warmi�sko - Mazurskiemu 
niniejszej uchwały wraz z dokumentacj� planistyczn� w celu oceny zgodno�ci z prawem. 
 

§ 20. Traci moc w cało�ci Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-85/04 z dnia 10 wrze�nia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary. 
 

§ 21. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego z wyj�tkiem § 19, który wchodzi w �ycie z dniem podj�cia uchwały. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Grzegorz Boll 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr VIII/39/2011 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 28 lipca 2011 r. 
 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrz ennego w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze  
„Studium uwarunkowa 	 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Młynary”. 
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Zał�cznik nr 1A 
do uchwały nr VIII/39/2011 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrz ennego w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze  
„Studium uwarunkowa 	 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Młynary”. 
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Zał�cznik nr 1B 
do uchwały nr VIII/39/2011 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
Schemat – �rodowisko kulturowe – obszary i obiekty obj Ate ochron � 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/39/2011 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary nie wpłyn�ły uwagi. Zgodnie z art. 12 

ust. 1 w zwi�zku z art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Młynarach nie ma 
podstaw do rozstrzygni�� o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr VIII/39/2011 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA  

ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNIC ZNEJ,  
NALE��CYCH DO ZADA� WŁASNYCH GMINY 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynar y 

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

nr 80 poz.717 z 2003 r. z pó�n. zmian.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 
nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pó�n. zmian.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z pó�n. zmian.) Rada Miejska w Młynarach rozstrzyga co nast�puje: 
 

1. Na obszarze obj�tym wy�ej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje si� 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, w tym równie� publicznych dróg, które nale�� do zada� własnych gminy; 
 

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 s� zadaniem własnym gminy i b�d� realizowane: 
  1) z bud�etu gminy, 
  2) przy współfinansowaniu ze �rodków zewn�trznych, 
  3) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
  4) z innych �ródeł. 
 

3. Nie okre�la si� harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.  
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