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UCHWAIA NR XIV/154/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ”oboru o”Jaty skarbowej w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów i wysoko`ci wynagrodzenia za inkasoŁ 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o o”Jacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635,; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883; z 2008 r. 

Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, 

poz. 1414; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466, Nr 72, poz. 619; z 2010 r. Nr 8, 

poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie po-

boru o”Jaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysoko`ci wynagrodzenia za in-

kaso (Śziennik Województwa źachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 17, poz. 261, Nr 34, poz. 510, Nr 64, 

poz. 1002, Nr 87, poz. 1450 i Nr 108, poz. 1885; z 2010 r. Nr 41, poz. 884) § 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 2Ł Śo ”oboru o”Jaty skarbowej wyznacza się nastę”ujących inkasentów: 

1) StanisJawa Aleksandrowicz - punkt w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie, 

2) Bowena Iawrynowicz - punkt w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie, 

3) Anna SkubiLska - punkt w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, 

4) Izabela Mierzykowska - punkt w Śrugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie, 

5) Agencja Celna TśXIM S”ŁC MirosJawa Janicka, Urszula Ho”e - punkty w OddziaJach Celnych ”od-

legJych Urzędowi Celnemu w Koszalinie.ｬ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

WJadysJaw Husejko 
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UCHWAIA NR XIV/158/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 22 wrze`nia 2Ń11 r. 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 

w Koszalinie między ulicami: Janka StawisiLskiego, GnieunieLską, 4 Marca i rzeką Śzierwęcinką. 

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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 
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z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska 

w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XII/119/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

”oJowonego w Koszalinie między ulicami: Janka StawisiLskiego, GnieunieLską, 4 Marca i rzeką Śzierwęcin-

ką, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Koszalina ”rzyjętym uchwaJą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 
2010 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w Koszalinie 

między ulicami: Janka StawisiLskiego, GnieunieLską, 4 Marca i rzeką Śzierwęcinką, zwany dalej ｭplanemｬ, 
obejmujący obszar o powierzchni 35,05 ha, oznaczony na rysunku stanowiącym zaJącznik nr 1. 

2Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

zabudowy usJugowej, zieleni urządzonej, wód ”owierzchniowych, s”ortu i rekreacji, ciągów komunikacyj-

nych i infrastruktury technicznej. 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina dla terenu objętego ”lanem; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania prze-

strzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania. 

4Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, której nie mowe ”rzekroczyć lico 
`ciany budynku, ”rzy czym: 

a) do”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabudowy na odlegJo`ć nie większą niw 1,5 m takich ele-

mentów jak: wykusze, których ”owierzchnia elewacji nie mowe ”rzekroczyć 50% ”owierzchni 
elewacji, na której są zlokalizowane oraz balkony, 

b) linia zabudowy nie dotyczy: oka”ów, ”ilastrów, detali architektonicznych, ocie”lenia budynków 
istniejących, tarasów, schodów zewnętrznych, ”odestów, ”ochylni, zagJębionych ”oniwej ”ozio-

mu terenu ”odziemnych czę`ci budynku oraz obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 
2) budynkach pomocniczych - nalewy ”rzez to rozumieć budynki gos”odarcze i garawowe oraz inne zwią-

zane z przeznaczeniem terenu na którym będą lokalizowaneŁ 

5Ł Na rysunku ”lanu okre`lono: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) usytuowanie budynków zabytkowych chronionych ustaleniami ”lanu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granice strefy ”o`redniej ochrony ujęcia wody; 
5) granice obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
6) usytuowanie drzew do objęcia ochroną na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. 1. Na rysunku oznaczono symbolami ”rzeznaczenie terenów: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
4) U - teren zabudowy usJugowej; 
5) Ua,Uo,Uz - teren zabudowy usJug administracji, teren zabudowy usJug o`wiaty, teren zabudowy usJug 

zdrowia; 

6) Uo - teren zabudowy usJug o`wiaty; 
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7) Uz - teren zabudowy usJug zdrowia; 
8) US - teren sportu i rekreacji; 

9) ZP - teren zieleni urządzonej; 
10) ZC - teren zabytkowego cmentarza; 

11) WS - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych (rzeka Śzierwęcinka); 
12) KDG - teren dróg ”ublicznych klasy gJównej; 
13) KDZ - teren dróg ”ublicznych klasy zbiorczej; 
14) KDD - teren dróg ”ublicznych klasy dojazdowej; 
15) KDW - teren dróg wewnętrznych; 
16) G - teren obiektów gazowniczych (stacja redukcyjna gazu); 
17) E - teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje)Ł 

2Ł PoJowenie linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”oda-

rowania, znajdujących się ”oza istniejącymi granicami dziaJek geodezyjnych, nalewy ustalić ”o”rzez ”omiar 
z rysunku planu w osi grubo`ci tych liniiŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ”arametry ksztaJtowania zabudowy i wskauniki dotyczące zagos”odarowania terenów elementarnych 
okre`lono w ustaleniach szczegóJowych; 

2) linie zabudowy, których ”oJowenie nie jest zwymiarowane na rysunku ”lanu, nalewy ustalić ”o”rzez 
pomiar z rysunku; 

3) nakazuje się sytuowanie `cian budynków ”rosto”adle lub równolegle do linii zabudowy; 
4) o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych, o nachyleniu 

”owywej 20°, dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko”odobnym, za wy-

jątkiem materiaJów bitumicznych; 
5) zakazuje się lokalizacji ”ojedynczych wolnostojących garawy blaszanych oraz ich zes”oJów; 
6) zakazuje się lokalizacji tablic i wolnostojących urządzeL reklamowych w ”asach drogowych dróg ”u-

blicznych; 

7) w zakresie banerów ustala się: banery zawieszane na budynkach ”owinny być dostosowane do kom-

pozycji elewacji budynku i nie mogą ”rzesJaniać otworów okiennych i drzwiowych ”omieszczeL ”rze-

znaczonych na pobyt ludzi; 

8) w zakresie szyldów ustala się: 
a) na budynkach usJugowych i mieszkalnych z usJugami wbudowanymi, szyldy nalewy instalować na 

`cianach ”arterów budynków, 
b) do”uszcza się instalowanie szyldów na budynkach usJugowych ”owywej ”arteru, na wysoko`ci 

nie większej niw górna krawędu `ciany elewacji, w formie ”ionowego urządzenia z szyldami 

o szeroko`ci nie większej niw 1 m, usytuowanego prostopadle do elewacji budynku; 

9) w zakresie tablic i urządzeL reklamowych instalowanych na budynkach ustala się: 
a) do”uszcza się instalowanie tablic i urządzeL reklamowych, wyJącznie na budynkach usJugowych 

i mieszkalnych z usJugami wbudowanymi, 
b) tablice i urządzenia reklamowe, muszą dotyczyć wyJącznie dziaJalno`ci ”rowadzonej w budynku, 

na którym są umieszczone, 
c) na budynku usJugowym ”owierzchnia tablic i urządzeL reklamowych, liczona ”o ich obrysie ze-

wnętrznym, nie mowe być większa niw 10% ”owierzchni elewacji, na której są umieszczone, 
d) na budynkach mieszkalnych z usJugami wbudowanymi, tablice i urządzenie reklamowe nalewy in-

stalować na `cianach zewnętrznych lokalu z usJugą, ”rzy czym ”owierzchnia tych tablic 

i urządzeL reklamowych liczona ”o ich obrysie zewnętrznym, nie mowe być większa niw 10% ”o-

wierzchni `ciany zewnętrznej lokalu którego dotyczy; 
10) w zakresie tablic i urządzeL reklamowych sytuowanych na gruncie ustala się: 

a) tablice i urządzenia reklamowe, ”owinny dotyczyć wyJącznie dziaJalno`ci ”rowadzonej na nieru-

chomo`ci, na której są sytuowane, 

b) na dziaJce budowlanej, do”uszcza się sytuowanie tylko jednego urządzenia reklamowego, 

c) tablice na urządzeniu reklamowym, nalewy sytuować równolegle lub ”rosto”adle do drogi, ”rzy 
czym górna krawędu tablicy i urządzenia nie mowe znajdować się wywej niw 7 m od powierzchni 

terenu ”rzylegJego, najdalej wysunięta krawędu urządzenia i tablicy nie mowe ”rzekraczać granicy 
dziaJki, a powierzchnia jednostronna tablic nie mowe być większa niw 15 m², 

d) ustalenia lit. a, b i c dotyczą takwe urządzenia nie będącego tablicą, ”rzy czym jego ”owierzchnię 
liczy się ”o zewnętrznym obrysie urządzenia; 

11) zakazuje się stosowania ”rzęseJ ogrodzeL i parkanów z ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 
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§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się w”rowadzać nowe zadrzewienia wzdJuw dróg, o ile nie będzie to kolidowaJo z zagospo-

darowaniem pasa drogowego; 

2) przy budowie i ”rzebudowie nawierzchni dróg i chodników, nakazuje się stosować kraty zabez”iecza-

jące system korzeniowy drzew ”rzydrownych; 
3) tereny chronione akustycznie okre`lono w ustaleniach szczegóJowych, w zagospodarowaniu pozosta-

Jych terenów uwzględnić sąsiedztwo terenów chronionychŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) do”uszcza się rozbudowę budynków zabytkowych oznaczonych symbolem ź1, ź3 i Z4, pod warun-

kiem zachowania ”ierwotnego wyglądu elewacji od strony frontowej tjŁ od ul. H. Modrzejewskiej, 

”rzy czym rozbudowa budynków oznaczonych symbolem ź1 i ź4, mowe być realizowana jedynie w gJębi 
dziaJki; 

2) zakazuje się rozbudowy budynku oznaczonego symbolem ź2, do”uszcza się ”rzebudowę kotJowni 
budynku, z dostosowaniem jej elewacji do elewacji historycznej; 

3) nakazuje się, aby rozbudowywana czę`ć budynku zabytkowego gabarytami, kom”ozycją elewacji, 
materiaJem wykoLczeniowym i detalem, dostosowana byJa do budynku istniejącego; 

4) wysoko`ć budynku do kalenicy oraz do górnej krawędzi gzymsu lub oka”u czę`ci rozbudowanej, nie 
mowe być wywsza niw wysoko`ci do tych elementów w istniejącym budynku zabytkowym, do”uszcza 
się obniwenie ”arametrów wysoko`ciowych o nie więcej niw 0,5 m; 

5) kąt nachylenia dachu czę`ci rozbudowanej, winien być dostosowany do kąta dachu istniejącego bu-

dynku zabytkowego; 

6) zakazuje się ”rzebudowy elewacji frontowych budynków zabytkowych, oznaczonych symbolem ź1, 
Z3, Z4 oraz wszystkich elewacji budynku oznaczonego symbolem ź2, zmieniającej geometrię otwo-

rów okiennych i drzwiowych; 

7) ustala się nakaz zachowania lub odtworzenia detalu architektonicznego w przypadku wykonania 

ocie”lania budynków zabytkowych oznaczonych symbolem ź1 i Z2; 

8) zakazuje się ocie”lenia od zewnątrz elewacji frontowej budynku oznaczonego symbolem ź4; 
9) ustala się obowiązek zachowania i odtworzenia historycznych ”odziaJów stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku oznaczonym symbolem Z2; 

10) zakazuje się nadbudowy i zmiany geometrii dachu budynków zabytkowych znaczonych symbolem 
Z1, Z2, Z3 i Z4, w tym realizacji lukarn, do”uszcza się do`wietlenie ”omieszczeL ”oddaszy w przy-

”adku ich ada”tacji, ”o”rzez okna ”oJaciowe, ”rzy czym forma, ksztaJt i rozmiar okien ”oJaciowych 
musi być jednakowa na jednej ”oJaci dachu; 

11) w budynkach zabytkowych zakazuje się realizacji tarasów, balkonów i logii; 

12) wszelkie dziaJania inwestycyjne mające w”Jyw na wygląd elewacji budynku oznaczonego symbolem 

ź2, wymagają ws”óJdziaJania z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków; 
13) w ”rzy”adku rozbiórki budynków zabytkowych objętych ochroną, ustala się obowiązek wykonania 

inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej oraz przekazania jednego egzemplarza do archiwum 

wJa`ciwego organu dsŁ ochrony zabytków, ”rzy czym rozbiórkę do”uszcza się tylko ze względu na 
zJy stan techniczny budynku. 

§ 6. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) plan wyznacza nastę”ujące ”rzestrzenie ”ubliczne i ogólnodostę”ne - drogi klasy dojazdowej KDD, 

klasy lokalnej KŚL, klasy zbiorczej KŚź, klasy gJównej KŚG, drogi wewnętrzne KŚW oraz tereny zie-

leni urządzonej źP; 
2) zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych okre`lono w ustaleniach szczegóJowych; 
3) ”rzestrzenie ”ubliczne nalewy realizować jako urządzone i wy”osawone obiektami maJej architektury 

w jednolitej stylistyce. 

§ 7. Ustalenia dotyczące ”arametrów ksztaJtowania zabudowy i wskauników dotyczących zagos”o-

darowania terenu okre`lono w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie okre`lono w § 4 i 5. 

§ 9. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) nakazuje się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku ”lanu; 

2) ustala się ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
3) ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek, jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej z ”rzylegJą 

drogą, z do”uszczalnym odchyleniem ±10°; 
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4) do”uszcza się ”odziaJ terenu na ”otrzeby obiektów infrastruktury technicznej, w tym przepompowni 

`cieków, stacji transformatorowych, na nastę”ujących warunkach: 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 20 m², 
b) minimalna szeroko`ci frontu dziaJki - 4 m; 

5) na terenach zabudowy usJugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, do”uszcza się wydzielenie dziaJek 
na potrzeby komunikacji, o szeroko`ci nie mniejszej niw 5,0 m. 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu: 

1) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci, zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi ”rze”isami odrębnymi; 
2) na terenach ”oJowonych w granicach strefy ”o`redniej ochrony ujęcia wody oznaczonej na rysunku 

”lanu, obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak 

K-OSR-_-3/6814/2-4/01 z dnia 28 wrze`nia 2001; 

3) zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 
4) zagospodarowanie terenu 1ZP i 6źP wymaga uwzględnienia ich czę`ciowego ”oJowenia w oznaczonej 

na rysunku planu strefie bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, gdzie obowiązują ograniczenia wynika-

jące z ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące drogi klasy gJównej, oznaczone symbo-

lem KŚG, drogę klasy zbiorczej oznaczoną symbolem KŚź, drogę klasy lokalnej oznaczoną symbolem 
KŚL, drogi klasy dojazdowej oznaczone symbolem KŚŚ oraz drogi wewnętrzne oznaczone symbolem 
KDW; 

2) ”owiązania komunikacyjne z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym ”onadlokalnym, za”ewnia się 
”o”rzez drogi okre`lone w pkt 1; 

3) ustala się obsJugę wszystkich terenów w granicach planu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i wewnętrz-
nych, na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

4) w ramach poszczególnych nieruchomo`ci, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc ”arkingowych 
lub garawowych, za”ewniającą ”otrzeby w zakresie parkowania i ”ostoju samochodów; 

5) o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, ustala się nastę”ujące wskauniki dla okre`lenia mi-

nimalnej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla nieruchomo`ci, na których lokalizuje się nowe obiekty: 
a) dla funkcji handlowych - minimum 1 stanowisko, na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej, 
b) dla ”ozostaJych funkcji usJugowych - minimum 1 stanowisko, na kawde roz”oczęte 100 m² ”o-

wierzchni uwytkowej, 
c) dla obiektów usJug ”ublicznych w tym usJug zdrowia, usJug administracji, usJug o`wiaty - mini-

mum 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
d) dla budynków jednorodzinnych - minimum 1 stanowisko na terenie nieruchomo`ci, nie wliczając 

miejsca w garawu, 
e) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie, wliczając miejsca ”o-

stojowe w garawach ”odziemnych; 
6) nowe sieci infrastruktury technicznej, nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi lub na innych terenach ”ublicznych; 
7) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci lokalizowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach okre`lonych 

w pkt 6, do”uszcza się lokalizację sieci na terenach o innym przeznaczeniu, o ile okre`lone 

w ustaleniach szczegóJowych ”rzeznaczenie terenu oraz mowliwo`ci jego zabudowy zostaną zacho-

wane; 

8) stosownie do ”otrzeb, do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, wymianę lub likwidację istniejących 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej oraz zmianę ich ”arametrów; 

9) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
a) dla potrzeb bytowo - gospodarczych, zaopatrzenie z sieci wodociągowej, 
b) dla ”otrzeb ”rzeciw”owarowych, zao”atrzenie z sieci wodociągowej z uwzględnieniem hydrantów, 
c) ”rojektowana nominalna `rednica sieci, nie mniejsza niw dn100; 

10) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się: 
a) od”rowadzenie `cieków do sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) `rednica ”rojektowanej sieci, nie mniejsza niw dn200; 
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11) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się: 
a) od”rowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej, 
b) `rednica ”rojektowanej sieci nie mniejsza niw dn300; 

12) w zakresie sieci elektroenergetycznej, ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne `redniego 

i niskiego na”ięcia oraz istniejące stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ś, 
z zachowaniem nastę”ujących warunków: 

a) sieci elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia ”rzebiegające ”rzez tereny zurbanizowane 

i ”rojektowane do zainwestowania, nalewy ”rowadzić jako kablowe ”odziemne, 
b) do”uszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych ty”u miejskiego (kontenerowe lub 

wbudowane w budynki) w obrębie terenów o innym przeznaczeniu, o ile s”eJniają wymogi prze-

”isów odrębnych; w przypadku rezygnacji z realizacji stacji transformatorowej lub jej likwidacji, 

ustala się ”rzeznaczenie terenu jak dla terenów sąsiednich - ”o”rzez ich ”oJączenie; 
13) w zakresie sieci i systemów telekomunikacyjnych ustala się: 

a) ”rzebudowę i rozbudowę istniejącego systemu infrastruktury kablowej ”odziemnej, 
b) rozbudowę systemu telekomunikacji bez”rzewodowej w oparciu o ”rojektowane oraz istniejące, 

oznaczone na rysunku planu symbolem T, obiekty i urządzenia telekomunikacyjne; 
14) w zakresie zaopatrzenia w gaz do celów grzewczych lub technologicznych, o ile ustalenia szczegóJo-

we nie stanowią inaczej, ustala się: ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej sieci niskiego i `redniego ci-

`nienia dn32; 
15) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 

a) rozbudowę i ”rzebudowę sieci cie”Jowniczej, 
b) ”rzyJączenie obiektów istniejących i ”rojektowanych do istniejących i projektowanych sieci cie-

”Jowniczych lub zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych, bezemisyjnych uródeJ cie”Ja, 
c) do”uszcza się zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych ”ieców i kotJowni cŁoŁ, o”alanych ”aliwem 

gazowym lub ”aliwem ”Jynnym o zawarto`ci siarki nie większej niw 0,2% w nastę”ujących ”rzy-

padkach: 

- udokumentowanego braku mowliwo`ci uzyskania o`wiadczenia wJa`ciwej jednostki organiza-

cyjnej, o za”ewnieniu dostawy cie”Ja oraz o warunkach ”rzyJączenia do sieci cie”lnej, 
- zaopatrzenia w cie”Jo lokalu w budynku, w którym istnieją lokale zao”atrzone w cie”Jo z in-

dywidualnych kotJów cŁoŁ, o”alanych ”aliwem gazowym, 
- zaopatrzenia w cie”Jo istniejącego budynku jednorodzinnego, 

d) zakaz stosowania wolnostojących zbiorników na ”aliwo gazowe i ”aliwo ”Jynne, 
e) zakaz stosowania zaopatrzenia w cie”Jo z indywidualnych ”ieców i kotJowni cŁoŁ o”alanych ”ali-

wem staJymŁ 
16) odpady komunalne nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników, umowliwiających selektyw-

ną zbiórkę od”adów, w miejscach s”eJniających warunki wynikające z ”rze”isów odrębnych, w tym 

w miejscach publicznych i pasach drogowych; 

17) od”ady inne niw komunalne oraz niebez”ieczne, winny być ”oddane utylizacji zgodnie z wymogami 

”rze”isów odrębnychŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania te-

renów: do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu, tereny mogą być wykorzystywane w s”osób dotych-

czasowy, bez prawa rozbudowy, nadbudowy i budowy nowych obiektówŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP o powierzchni 0,27 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) do”uszcza się realizację `ciewek ”ieszych i rowerowych, obiektów maJej architektury, obiektów 

i urządzeL infrastruktury technicznej w tym równiew nie związanych z funkcjonowaniem terenu, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 80% ”owierzchni terenu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 012KDD; 

b) zasilanie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej z ”rzylegJych dróg; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 
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6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: 
a) czę`ć terenu ”oJowona w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, obowiązują ustalenia 

zawarte w § 10 pkt 4, 

b) teren ”oJowony w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 

pkt 2. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Uo o powierzchni 0,59 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug o`wiaty z zielenią towarzyszącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 do 3 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym poddasze, nie wy-

wej niw 14,0 m, dla zabudowy pomocniczej do 2 kondygnacji uwzględniając w tym poddasze, nie 

wywej niw 10,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie i ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki podziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 012KDD, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJej drodze, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem podczysz-

czonych `cieków do rzeki Śzierwęcinki, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJej drodze; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy związany ze staJym lub czasowym ”obytem 

dzieci i mJodziewy, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP o powierzchni 0,21 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej z gJówną `ciewką rowerową i ciągiem ”ieszym; 
2) zasady zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 

a) do”uszcza się realizację `ciewek ”ieszych i rowerowych, obiektów maJej architektury, obiektów 

i urządzeL infrastruktury technicznej w tym równiew nie związanych z funkcjonowaniem terenu, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 80% ”owierzchni dziaJki; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 03KŚW,012KŚŚ; 
b) zasilanie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4WS o powierzchni 1,57 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren wód `ródlądowych ”owierzchniowych - rzeka Śzierwęcinka; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) dopuszczalne obiekty i urządzenia związane z eks”loatacją i uwytkowaniem wód, 
b) ”rzej`cia ”rzez rzekę realizować wyJącznie ”o”rzez kJadki i mosty; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: dostę” do terenu, ”o”rzez 
tereny ”rzylegJe na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 
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§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZC o powierzchni 0,15 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren dawnego cmentarza wydowskiego, ujęty w Wojewódzkiej świdencji źabytków, 
b) w przypadku zmiany granic cmentarza wydowskiego, tereny które znajdą się ”oza cmentarzem 

”rzeznacza się do zagos”odarowania okre`lonego dla terenów 3źP i 6ZP; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: zagos”odarowanie terenu na zasadach 
okre`lonych ”rzez wJa`ciwy związek wyznaniowy; 

3) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 03KDW, 

b) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJej drodze; 
4) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte w § 4; 

5) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6ZP o powierzchni 2,59 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej z gJówną `ciewką rowerową i ciągiem ”ieszym; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) do”uszcza się realizację `ciewek ”ieszych i rowerowych, obiektów maJej architektury, obiektów 

i urządzeL infrastruktury technicznej w tym równiew nie związanych z funkcjonowaniem terenu, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 80% ”owierzchni terenu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 03KDW; 

b) zasilanie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej w ”rzylegJej drodze; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: 
a) czę`ć terenu ”oJowona w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, obowiązują ustalenia 

zawarte w § 10 pkt 4, 

b) teren ”oJowony w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 

pkt 2. 

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MW,U o powierzchni 0,10 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej 
wbudowanej w budynki mieszkalne, w kondygnacji parteru; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej niw 

14,0 m, 

c) geometria dachów - ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
d) nachylenie ”oJaci dachowych - 35° - 50°, 
e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niwŁ 65% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 15% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 012KŚŚ, 010KŚL, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a, b i e, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, przyrody: 

a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN o powierzchni 0,12 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej niw 
9,0 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie ”oJaci dachowych - 35° - 50°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 011KŚW, 012KŚŚ, 010KŚL, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. d, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 

d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 9ś o pow. 0,0058 ha; 13E 

o pow. 0,0073 ha; 19E o pow. 0,008 ha; 29E o pow. 0,016 ha; 31E o pow. 0,006 ha; 35E o pow. 

0,006 ha; 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny obiektów elektroenergetycznych - stacje transformatorowe; 

2) zasady zagos”odarowania terenów i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, dwu lub wielos”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, 
d) powierzchnia zabudowy - do 100% powierzchni terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - teren 9E z drogi 012KDD, teren 13E z terenu 11MW,U; teren 19E z te-

renu 20U; teren 29E z drogi 07KDW, teren 31E z drogi 06KDD, teren 35E z drogi 05KDW; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: tereny ”oJo-

wone w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN o powierzchni 0,195 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej niw 
9,0 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - 35° - 50°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 011KŚW, 012KŚŚ, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. d, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) odprowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 
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5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW,U o powierzchni 2,58 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej 
wolnostojącej i wbudowanej w budynki mieszkalne, w kondygnacji parteru; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, 

nie wywej niw 18 m, zabudowa usJugowa wolnostojąca 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 
5,0 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
d) nachylenie ”oJaci dachowych - do 45°, 
e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 012KŚŚ, 08KŚŚ, 010KŚL, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a, b i e, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowo - usJugowej, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12U o powierzchni 0,053 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej 
niw 10,0 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 45°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 08KDD, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a i b, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJej drodze, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drodze, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJej drodze; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MW,U o powierzchni 0,16 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 do 3 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym poddasze, nie wy-

wej niw 15,0 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 
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b) geometria dachów - ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 45°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 010KDL, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a, b i e, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJej drodze, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drodze, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJej drodze; 

5) ochrona zabytków: 
a) na rysunku ”lanu oznaczono budynek zabytkowy objęty ochroną, oznaczony symbolem Z4, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 5; 

6) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowo - usJugowej, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MW o powierzchni 0,76 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - do 4 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej 

niw 17,0 m, 

c) geometria dachów - ”ochyJe wielos”adowe, 
d) nachylenie ”oJaci dachowych - 35° - 45°, 
e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 010KDL, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. e, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJej drodze, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drodze, 

g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJej drodze; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 

a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MW,U o powierzchni 0,18 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej 
wbudowanej w budynki mieszkalne; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - do 6 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej 

niw 22,0 m, 

c) geometria dachów - ”ochyJe wielos”adowe, 
d) nachylenie ”oJaci dachowych - 30° - 45°, 
e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 

f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 
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3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 010KDL, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit a, b i e, 

c) liczba miejsc postojowych - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJej drodze, 

f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drodze, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJej drodze; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowo - usJugowej, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17Uo o powierzchni 1,35 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug o`wiaty; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 14,0 m, dla zabudowy po-

mocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe dwus”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 45°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niwŁ 30% ”owierzchni terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 01KDG, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJej drodze, 
f) od”rowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drodze, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJej drodze; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy związany ze staJym lub czasowym ”obytem 

dzieci i mJodziewy, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18U o powierzchni 0,54 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym poddasze, nie wywej 
niw 10,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 45°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 010KŚL i 09KDW, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a i b, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 
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6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20Ua,Uo,Uz o powierzchni 0,72ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug administracji, teren zabudowy usJug o`wiaty, teren za-

budowy usJug zdrowia; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - 4 do 6 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 22,0 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 09KDW i z terenu 17Uo, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy związany ze staJym lub czasowym ”obytem 

dzieci i mJodziewy, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21MW,U o powierzchni 0,55 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej 
wbudowanej w budynki mieszkalne w kondygnacji ”arteru; do”uszcza się zachowanie istniejącej za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - do 3 - 4 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym poddasze, nie 

wywej niw 17,0 m, 

c) geometria dachów dla nowej zabudowy - ”Jaskie, 
d) nachylenie ”oJaci dachowych dla nowej zabudowy - do 12°, 
e) powierzchnia zabudowy dla nowej zabudowy - nie więcej niw 65% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy - nie mniej niw 15% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wydzielenie nowych dziaJek ”rzy zachowania nastę”ujących ”arametrów: 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 400 m²; 
4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 010KDL, 09KDW, 

b) liczba miejsc postojowych: 

- dla nowej zabudowy wielorodzinnej - minimum 1 stanowisko na 3 mieszkania, 

- dla lokali usJugowych - minimum 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej, 
c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona zabytków: 
a) na rysunku ”lanu oznaczono budynki zabytkowe objęte ochroną, oznaczone symbolem ź1 i Z3, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 5; 

6) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowo-usJugowej, 
b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 
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7) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22U o powierzchni 0,15 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy pomocniczej, 

b) wysoko`ć zabudowy - do 3-4 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym poddasze, nie wy-

wej niw 17 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
d) nachylenie ”oJaci dachowych - do 45°, 
e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni terenu, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 20% ”owierzchni terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 08KŚŚ, 07KŚW, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a, b lub c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23U o powierzchni 0,40 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej 
niw 10,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe dwus”adowe lub wielos”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 07KDW, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a, b lub c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJej drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJej drodze, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drodze, 

g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJej drodze; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24Uz o powierzchni 0,0812 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug zdrowia; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, nie wywej niw 8,0 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 08KŚŚ, 07KŚW, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. c, 
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c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 

f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 

g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25U o powierzchni 0,12 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, w tym usJugi administracji, usJugi zdrowia i o`wiaty; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - 2-4 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej 

niw 17,0 m, 

c) geometria dachów - ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
d) nachylenie ”oJaci dachowych - 35° - 45°, 
e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 07KDW, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a, b i c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drodze, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drodze, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drodze, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drodze, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drodze; 

5) ochrona zabytków: 
a) na rysunku ”lanu oznaczono budynek zabytkowy objęty ochroną, oznaczony symbolem ź2, 
b) obowiązują ustalenia zawarte w § 5; 

6) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26MW o powierzchni 0,14 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - 5 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 18,0 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 25% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 07KŚW, 08KŚŚ, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. e, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) odprowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 
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§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27MW o powierzchni 0,45 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy pomocniczej, 

b) wysoko`ć zabudowy - 5 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 18,0 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 25% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 07KŚW i 08KDD, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. e, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28US o powierzchni 0,20 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren sportu i rekreacji - hala sportowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej 12,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, 
c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 10% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 07KŚW, 03KŚW, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, przyrody: 

a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30U o powierzchni 4,91 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej w tym w szczególno`ci obiekty magazynowe 

i skJadowe, stacja ”aliw ”Jynnych, obiekty warsztatowe, obiekty administracyjne i socjalne; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 14,0 m, dla zabudowy po-

mocniczej do 2 kondygnacji nadziemnych nie wywej niw 10,0 m, dla budowli i obiektów technolo-

gicznych, nie wywej niw 20,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe; 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 20% ”owierzchni dziaJki; 
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3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem zachowania nastę”ujących ”arametrów: 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 5000 m², 
- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 50 m; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 06KŚŚ, 03KŚW, 07KDW, 01KDG, 010KDL, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a i b, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach, do”uszcza się lokalizowanie zbiorników na 

gaz ”Jynny do celów technologicznych; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32G o powierzchni 0,066 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów gazowniczych - stacja redukcyjna gazu; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, dwu lub wielospadowe, 

c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% ”owierzchni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% ”owierzchni terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 03KDW, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych - rozsączane w ramach terenu; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33U o powierzchni 2,19 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 12,0 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, krzywo”owierzchniowe; 
d) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, z wyjątkiem krzywo”owierzchniowych, 
e) dla dachów krzywo”owierzchniowych do”uszcza się stosowanie innych materiaJów ”okrycio-

wych niw okre`lone w § 3 pkt 4, takich jak: szkJo, tworzywa sztuczne, blacha ”Jaska, 
f) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
g) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 20% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem zachowania nastę”ujących ”arametrów: 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 2000 m², 
- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 03KŚW, 06KŚŚ, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a i b, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 

e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 
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§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34Uo o powierzchni 2,76 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug o`wiaty; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2-3 kondygnacji nadziemnych uwzględniając w tym poddasze, nie wy-

wej niw 14,0 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe; 
c) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 06KŚŚ i 05KDW, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. c, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej na terenie lub w ”rzylegJych 

drogach, 

g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 

a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy związany ze staJym lub czasowym ”obytem dzieci 
i mJodziewy, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MN o powierzchni 0,085 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne uwzględniając w tym ”oddasze, nie wywej niw 
9,0 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 5,0 m, 

b) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, 
c) nachylenie ”oJaci dachowych dachów ”ochyJych - 35° - 50°, 
d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z drogi 05KDW, 

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. d, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 

d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 
a) teren chroniony akustycznie, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) obowiązują ustalenia zwarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37U o powierzchni 1,08 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) na odcinku linii zabudowy okre`lonej na rysunku ”lanu uko`nie do dróg oznaczonych symbolami 

01KDG i 02KŚź, do”uszcza się sytuowanie budynku w s”osób inny, niw ustalony w § 3 pkt 3, 

c) wysoko`ć zabudowy - do 5 kondygnacji nadziemnych, nie niwej niw 6,0 m, nie wywej niw 18,0 m, 

d) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe dwu lub wielos”adowe, krzywo”owierzchniowe, 
e) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, z wyjątkiem krzywo”owierzchniowych, 
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f) dla dachów krzywo”owierzchniowych do”uszcza się stosowanie innych materiaJów ”okrycio-

wych niw okre`lone w § 3 pkt 4, takich jak: szkJo, tworzywa sztuczne, blacha ”Jaska, 
g) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
h) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 15% ”owierzchni dziaJki 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem zachowania nastę”ujących ”arametrów: 

- minimalna powierzchnia dziaJki - 2000 m², 
- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 05KŚW, 04KŚW, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a i b, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie po`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38U o powierzchni 0,71 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy ”omocniczej, 
b) wysoko`ć zabudowy - do 4 kondygnacji nadziemnych, nie niwej niw 6,0 m i nie wywej niw 15,0 m, 

c) geometria dachów - ”Jaskie, ”ochyJe, dwu lub wielos”adowe, krzywo”owierzchniowe, 

d) nachylenie ”oJaci dachowych - do 40°, z wyjątkiem krzywo”owierzchniowych, 
e) dla dachów krzywo”owierzchniowych do”uszcza się stosowanie innych materiaJów ”okrycio-

wych niw okre`lone w § 3 pkt 4, takich jak: szkJo, tworzywa sztuczne, blacha ”Jaska, 
f) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 50% ”owierzchni terenu, 
g) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 15% ”owierzchni terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem zachowania nastę”ujących ”arametrów: 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1500 m², 
- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m; 

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z dróg 06KŚŚ, 04KŚW, 
b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z § 11 pkt 5 lit. a i b, 

c) zasilanie w energię elektryczną - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
d) zaopatrzenie w wodę - z sieci w ”rzylegJych drogach, 
e) od”rowadzenie `cieków - do sieci w ”rzylegJych drogach, 
f) od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych drogach, 
g) zaopatrzenie w gaz - z sieci w ”rzylegJych drogach; 

5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: obowiązują ustalenia zawarte w § 4; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 46. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDG o po-

wierzchni 4,22 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi ”ublicznej klasy gJównej - ul. GnieunieLska; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren drogi wyznaczają linie rozgraniczające okre-

`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi 01KŚG w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w ramach ”rzestrzeni drogi do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

c) zakazuje się realizacji miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się realizację obustronnych `ciewek rowerowych; 
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4) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: czę`ć terenu 
”oJowona w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 47. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 02KDZ o po-

wierzchni 1,83 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy zbiorczej - ul. 4-tego Marca; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren drogi wyznaczają linie rozgraniczające okre-

`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi 02KŚź w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, 

b) zakazuje się realizacji nowych zjazdów drogowych, za wyjątkiem zjazdów na drogi wewnętrzne 
oznaczone na rysunku planu, 

c) w ramach ”rzestrzeni drogi do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

d) zakazuje się realizację miejsc postojowych, 

e) do”uszcza się realizację obustronnych `ciewek rowerowych; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 48. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 03KDW o po-

wierzchni 0,59 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi wewnętrznej - ul. Rzeczna, 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - teren drogi wyznaczają linie rozgraniczające 
okre`lone na rysunku ”lanu; 

3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) szeroko`ć drogi zmienna, do 17,5 m, 

b) do”uszcza się realizację zjazdów drogowych, 
c) w ”rzestrzeni drogi do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego podziemnego; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu - teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 49. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 06KDD o powierzchni 

0,47 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy dojazdowej - ul. Komunalna; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren drogi wyznaczają linie rozgraniczające okre-

`lone na rysunku planu; 

3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizację zjazdów ”ublicznych i indywidualnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
c) w przestrzeni drogi do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
d) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 50. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 08KDD o powierzchni 

0,39 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy dojazdowej - ul. Orla; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren drogi wyznaczają linie rozgraniczające okre-

`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizację zjazdów ”ublicznych i indywidualnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
c) w ”rzestrzeni drogi do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
d) dopuszcza się realizację miejsc ”ostojowych; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 
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§ 51. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 010KDL o po-

wierzchni 0,95 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy lokalnej - ul. H. Modrzejewskiej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren drogi wyznaczają linie rozgraniczające okre-

`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizację zjazdów ”ublicznych i indywidualnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
c) w ”rzestrzeni drogi do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
d) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych, 
e) do”uszcza się realizację jednostronnej `ciewki rowerowej; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu - teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 52. Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 012KDD o po-

wierzchni 0,41 ha: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy dojazdowej - ul. Rzeczna; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren drogi wyznaczają linie rozgraniczające okre-

`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizację zjazdów ”ublicznych i indywidualnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
c) w ”rzestrzeni drogi do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
d) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: teren ”oJowony 

w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 53. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 04KŚW o pow. 

0,0925 ha, 05KDW o pow. 0,04 ha, 07KDW o pow. 0,17 ha, 09KDW o pow. 0,04 ha, 011KDW o pow. 

0,02 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny dróg wewnętrznych; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: tereny dróg wyznaczają linie rozgraniczające 

okre`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizację zjazdów drogowych, 
c) w ”rzestrzeni dróg do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 
d) zakazuje się realizacji miejsc ”ostojowych; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu: tereny ”oJo-

wone w strefie ”o`redniej ochrony ujęcia wody, obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 54. Okre`la się stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia ”rzez Prezydenta 
Miasta Koszalina jednorazowej o”Jaty w związku za zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkowania wieczy-

stego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu: 

1) w wysoko`ci 30% dla zabudowy usJugowej oznaczonej symbolem U; zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej oznaczonej symbolem MW; zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usJugowej oznaczo-

nej symbolem MW,U; zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; zabudowy usJugowej zdrowia 
oznaczonej symbolem Uz; zabudowy usJugowej o`wiaty oznaczonej symbolem Uo; zabudowy s”ortu 

i rekreacji oznaczonej symbolem US; 

2) w wysoko`ci 3% dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 55. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą traci moc miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego ”rzyjęty uchwaJą Nr XXXII/320/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 1997 r. 

w sprawie zmiany w miejscowym ”lanie ogólnym zagos”odarowania ”rzestrzennego Koszalina (ŚzŁ UrzŁ 
WojŁ KoszaliLskiego Nr 18, poz. 73). 
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§ 56. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

§ 57. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

§ 58. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie  

 

WJadysJaw Husejko 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XIV/158/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XIV/158/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 123 ｦ 16475 ｦ Poz. 2223 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIV/158/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego 

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

strzennym, Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, we w ustalonym ustawowo terminie, w ramach procedury 

s”orządzania ”lanu miejscowego, do ”rojektu ”lanu nie w”JynęJy wadne uwagi, okre`lone w art. 17 pkt 11 

ustawy, które wymagaJyby rozstrzygnięciaŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XIV/158/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców ustalone miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego, obejmują: 

1) rozbudowę i ”rzebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach realizowanej ulicy Rzecznej; 

2) rozbudowę i ”rzebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanej ulicy Rzecznej; 

3) rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej; 

4) budowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Rzecznej; 
5) budowę o`wietlenia ulicy RzecznejŁ 

2Ł źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

1) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
ujętych w planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy 

czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyjne będą ujęte kawdorazowo 

w budwecie gminy na kawdy kolejny rok; 
2) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych, finansowane będą ”rzez budwet miasta lub 

na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami; 

3) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji desz-

czowej, finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków, ze `rodków wJasnych ”rzedsiębior-

stwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską wieloletnie ”lany 
rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, ”rzez budwet miasta lub na pod-

stawie umów z innymi podmiotami; 

4) zadania w zakresie budowy ”ozostaJych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane 

i finansowane będą zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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