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PozŁ ńń44 

 
UCHWAIA NR XXIIIł27ńłŃ9 

Rady Gminy KoJbaskowo 
z dnia 3Ń marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu poJowonego w obrębie geodezyjnym SiadJo Górne w gminie KoJbaskowoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmianami: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 945, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880) Rada Gminy KoJbaskowo uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

 
RozdziaJ ń 

źAKRśS RśGULACJI 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XXXIIIł433ł06 z dnia 12 czerwca 2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo w obrębie geode-
zyjnym SiadJo Górne, stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-
rowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXIIIł434ł06 z dnia 12 czerwca 
2006 rŁ uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie 
geodezyjnym SiadJo Górne, zwany dalej ”lanem miejscowymŁ 

2Ł Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 175,7129 ha, którego granice ustala rysu-
nek ”lanu miejscowego w skali 1:5000, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy, w tym obszar 
o ”owierzchni 34Ł7329 ha, którego granice ustala rysunek ”lanu miejscowego w skali 1:1000, stanowią-
cy zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu miejscowego w skali 1:1000; 
2) zaJącznik nr 2 - rysunek ”lanu miejscowego w skali 1:5000; 
3) zaJącznik nr 3 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny KoJbaskowo w skali 1:10000; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu 

”lanu; 
5) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o s”osobie realizacji i zasadach finansowania 

za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych 
gminyŁ 

§ 3Ł 1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego są warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu 
”rzeznaczonego na cele mieszkaniowe, usJugowe, rolnicze i towarzyszącą infrastrukturę techniczną oraz 
komunikacyjnąŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów oznaczonych w ”lanie symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) MR - tereny zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 
3) MR,W - tereny zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z to-

warzyszącym zbiornikiem wodnym; 
4) U - tereny usJug komercyjnych i ”ublicznych sJuwących zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci, z wyJączeniem: 

a) rzemiosJa ”rodukcyjnego, 
b) stacji ”aliw, 
c) warsztatów samochodowych, blacharskich i lakierniczych, 
d) stacji obsJugi samochodów cięwarowych i autobusów; 
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5) źP - tereny zieleni ”arkowej; 
6) źL - tereny lasów; 
7) R - tereny rolnicze; 
8) W - tereny wód, rowy melioracyjne; 
9) tereny infrastruktury technicznej: 

a) ś - tereny urządzeL energetycznych, 
b) KPS - teren ”rze”om”owni `cieków, 
c) Wź,U - teren usJug ”ublicznych z zachowaniem istniejącego ujęcia wody do czasu realizacji ujęcia 

wody w Ustowie; 
10) tereny tras komunikacyjnych: 

a) KŚŁź - droga zbiorcza, 
b) KŚŁŚ - droga dojazdowa, 
c) KŚW - droga wewnętrzna, 
d) KP - ciąg ”ieszyŁ 

§ 4Ł 1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
2) granice stref ochronnych; 
3) granice terenów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
4) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania oraz ich 

oznaczenia; 
5) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu; 
6) oznaczenia liniowe ”rzebiegu urządzeL infrastruktury technicznej; 
7) symbole literowo cyfrowe terenów funkcjonalnychŁ 

2Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku ”lanuŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w którym ”oJacie nachylone są ”od kątem co najmniej 35°; 
2) nie”rzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą realizacja zabudowy 

jest niedo”uszczalna; 
3) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca obowiązujące usytuowanie `ciany zewnętrznej bu-

dynku mieszkalnego, z wyJączeniem ganków i werand, których wystę” nie ”rzekracza 1,5 m; 
4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowychŁ 

RozdziaJ 2 
USTALśNIA KSźTAITOWANIA źABUŚOWŹ I źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNU 

§ 5Ł W celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) lokalizacja nowych, ”rzebudowanych i rozbudowanych obiektów budowlanych mowliwa jest zgodnie 
z nie”rzekraczalną i obowiązującą linią zabudowy wkre`loną na rysunku ”lanu; 

2) forma architektoniczna nowych budynków ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 
do zabudowy lokalnej, na warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych, bez ograniczeL w 
zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych 
jak drewno, tynk, kamieL i cegJa, 

RozdziaJ 3 
USTALśNIA OCHRONŹ _ROŚOWISKA I PRźŹROŚŹ 

§ 6Ł 1Ł źe względu na strefę zwykJej ochrony wód ”odziemnych GźWP 122 - Śolina ko”alna Szcze-
cin, obowiązują ustalenia zawarte w dokumentacji geologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony 
_rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 rŁ, znak: ŚG kdnłBJł489-6153ł98Ł 
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2Ł W celu zachowania wJa`ciwego funkcjonowania urządzeL melioracyjnych i ich drowno`ci za”ew-

niających od”rowadzenie wód z terenów ”rzylegJych do obszaru ”lanu obowiązuje: 

1) konieczno`ć zachowania istniejącego rurociągu drenarskiego ”rzebiegającego ”rzez tereny oznaczone 
w ”lanie symbolami: 10ŁW i 41ŁKP; 

2) zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych oraz zakaz sadzenia drzew na trasie ”rzebiegu 
rurociąguŁ 

3Ł Bezwzględnie wyklucza się makroniwelację na terenie objętym ”lanemŁ 

4Ł Skar”y nalewy obsadzać zielenią niską oraz ”rze”rowadzać ”race mające na celu ich wzmocnienie 
”o”rzez w”rowadzenie stabilizujących gatunków ro`linno`ci (darL)Ł 

RozdziaJ 4 
USTALśNIA OCHRONŹ źABŹTKÓW I ŚźIśŚźICTWA KULTUROWśGO 

§ 7Ł 1Ł Ustala się strefę B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego, w granicach wkre`lonych na rysunku 
”lanu, w obrębie której zachowaJo się historycznie uksztaJtowane roz”lanowanie i zabudowa o lokalnych 
warto`ciach kulturowychŁ 

2Ł Ochronie ”odlega: 

1) ulicowy ukJad wsi; 
2) historycznie uksztaJtowane szeroko`ci frontów ”arceli i dziaJek siedliskowych; 
3) roz”lanowanie zabudowy dziaJek siedliskowych i charakterystycznego usytuowania budynku miesz-

kalnego; 
4) forma architektoniczna zabudowy istniejącej i uzu”eJniającej: gabaryty wysoko`ciowe, formy dachów, 

zasadnicza kom”ozycja elewacji; 
5) zieleL kom”onowana: obsadzenia ulic, starodrzew w obrębie siedlisk, ukJad zieleni i jej skJad gatunkowyŁ 

3Ł Warunki ochrony: 

1) obowiązuje utrzymanie zasadniczych wywej wymienionych elementów ukJadu ”rzestrzennego; 
2) obiekty dysharmonizujące ”owinny być docelowo usunięte lub ”rzebudowane; 
3) nowe obiekty nalewy dostosować do historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej oraz architektonicznych 

form zabudowy, wystę”ujących w obrębie miejscowo`ci; 
4) ”rzy budowie nowych obiektów lub remontach zabudowy dawnej wskazane jest stosowanie trady-

cyjnych materiaJów budowlanych, ”rzede wszystkim w ”okryciach dachówŁ 

§ 8Ł 1Ł Ustala się strefę K - ochrony krajobrazu, w granicach wkre`lonych na rysunku ”lanu, na terenie 
XIX-wiecznego cmentarza, o warunkach ochrony konserwatorskiej okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

§ 9Ł 1Ł Ustala się strefę W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w granicach 
wkre`lonych na rysunku ”lanu, o nastę”ujących warunkach ochrony konserwatorskiej; obowiązuje: 

1) uzgadnianie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi ”rzez od”owiedni or-
gan do s”raw ochrony zabytków; 

2) ”rze”rowadzenie badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, na zasadach okre-
`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

§ ńŃŁ 1Ł Obowiązuje ws”óJdziaJanie z od”owiednim organem do s”raw ochrony zabytków w zakresie 
zamierzeL inwestycyjnych dotyczących obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską, o których 
mowa w § 7, 8 i 9Ł 

RozdziaJ 5 
USTALśNIA W źAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACŹJNśJ 

§ ńńŁ 1Ł ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych 
dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w rejonieŁ 
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2Ł Powiązania komunikacyjne obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnią: droga 

”owiatowa nr 0627ź o symbolu w ”lanie 40ŁKŚŁź Jącząca miejscowo`ć SiadJo Górne ze Szczecinem 
i Ustowem oraz drogą krajową nr 13Ł 

3Ł Przy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw drogi zbiorczej o symbolu w ”lanie 40ŁKŚŁź 
obowiązuje nakaz rozwiązaL architektonicznych i konstrukcyjnych Jagodzących lub eliminujących nega-
tywne skutki sąsiedztwa trasy komunikacyjnejŁ 

4Ł Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów w liniach rozgraniczających 
”asów drogowych jak wiaty, kosze na `mieci, lam”y i inne obiekty maJej architektury ”od warunkiem 
braku kolizji z sieciami i urządzeniami ”odziemnymi, nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji, 
w tym rozmieszczenia znaków i sygnaJów drogowychŁ 

5Ł Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania uwarunkowa-
na jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowychŁ 

6Ł Ustala się minimalne wskauniki dla obliczenia za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samo-
chodów osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 6 
USTALśNIA W źAKRśSIś MOŚśRNIźACJI, ROźBUŚOWŹ 

I BUŚOWŹ SŹSTśMÓW INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ 

§ ń2Ł 1Ł Linie rozgraniczające dróg wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą 
być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ 

2Ł źao”atrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gru”owego, zasilanego z ujęcia wody w Siadle 
Górnym do czasu realizacji ujęcia wody w UstowieŁ CaJy obszar ”lanu ”oJowony jest w granicach GJówne-
go źbiornika Wód Podziemnych nr 122Ł źasięg jego wystę”owania ma rangę obszarów wysokiej ochrony 
(OWO)Ł 

3Ł System wodociągowy realizuje się: 

1) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjal-
nych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej; 

2) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymiŁ 

4Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną kanalizację sanitarną grawi-
tacyjno-tJoczną do istniejącego gru”owego rurociągu tJocznego `cieków o `rednicy 200 mm w drodze, 
oznaczonej symbolem 40ŁKŚŁź i dalej do istniejącej oczyszczalni `cieków w PrzecJawiuŁ 

5Ł Od”rowadzenie wód o”adowych z dachów budynków na teren w granicach dziaJki do gruntu lub 
studni chJonnych, natomiast z dróg i ”arkingów do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej z niezbędnymi na 
od”Jywie do rowu melioracyjnego urządzeniami oczyszczającymiŁ 

6Ł źao”atrzenie w gaz i cie”Jo: 

1) zao”atrzenie w gaz ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną sieć gazową `redniego ci`nienia zasilaną z ist-
niejącego gazociągu `redniego ci`nienia o `rednicy 125 mm w Siadle Górnym; 

2) roz”rowadzenie gazu na obszarze objętym ”lanem ”o”rzez sieć `redniego ci`nienia z redukcją ci`nie-
nia w indywidualnych ”unktach redukcyjnych; 

3) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym; 
4) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska jak ni-

skoemisyjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, ”Jynne i gazowe, energię elektryczną, kolektory 
sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł 

7Ł ślektroenergetyka: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących na”owietrznych i ”rojektowanych kablowych elektro-
energetycznych linii 15 kV zlokalizowanych w obszarze i ”oza obszarem ”lanu, do”rowadzanych do 
istniejących i ”rojektowanych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV; 
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2) obsJuga istniejących i ”rojektowanych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV z istniejących dróg ozna-

czonych symbolami 40ŁKŚŁź i 45ŁKŚŁŚ; 
3) istniejące elektroenergetyczne linie na”owietrzne 15 kV biegnące ”o”rzez tereny elementarne 13ŁMR, 

20Ł MR ”rzeznaczone są do ”rzebudowy w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowanym zagos”odarowaniem 
terenu; 

4) w obszarze objętym ”lanem zasilanie linią kablową 0,4 kVŁ 

8Ł Telekomunikacja: obsJuga telekomunikacyjna z istniejących rozdzielczych linii kablowych ”o”rzez 
centralę telefoniczną mŁ SzczecinaŁ 

9Ł Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) ”rzewiduje się wstę”ne segregowanie od”adów w miejscu ich ”owstania i czasowo gromadzenie 
w ”ojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek, a nastę”nie wywowenie ich na gminne skJadowisko 
od”adów; 

2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
3) w liniach rozgraniczających dróg do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadzeniu od”a-

dów ”rzeznaczonych do odzyskuŁ 

ŚźIAI II 
PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 
RozdziaJ ń 

PRźśźNACźśNIś I źASAŚŹ źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW ŚLA OBSźARU OBJĘTśGO PLANśM 
ź WŹKORźŹSTANIśM MAPŹ W SKALI ń:ńŃŃŃ 

§ ń3Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1ŁMN, o ”owierzchni 
1,7420 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, w tym 
jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 33ŁKŚW: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
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b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w ko-
lorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenów dziaJek o nu-
merach ewidencyjnych 2ł20, 2ł21, 2ł22; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 26,0 m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: od 70° do 90°; 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej oznaczonej w ”lanie symbolem 33ŁKŚW; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze wewnętrznej 
oznaczonej w ”lanie symbolem: 33ŁKŚW i drodze zbiorczej o symbolu 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy w obszar zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ń4Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2ŁMN, o ”owierzchni 2,0108 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 
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3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenów dziaJek 
o numerach ewidencyjnych 49ł5 i 49ł6; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 26,0 m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg wewnętrznych oznaczonych w ”lanie symbolami 34ŁKŚW i 35ŁKŚW; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach wewnętrznych 
oznaczonych w ”lanie symbolami: 34ŁKŚW i 35ŁKŚW oraz w drodze zbiorczej o symbolu 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
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7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy w obszar zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w 
artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ń5Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3ŁMN o ”owierzchni 
0,9694 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, o warunkach okre`lonych w ustŁ 3, bez ograni-
czeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betono-

wych; 
6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
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7) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg oznaczonych na za-

Jączniku graficznym nr 1 symbolem 36ŁKŚW, 37ŁKŚW: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg wewnętrznych, oznaczonych w ”lanie symbolami 36ŁKŚW i 37ŁKŚW; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach we-
wnętrznych, oznaczonych w ”lanie symbolami 36ŁKŚW i 37ŁKŚW oraz drogi zbiorczej o symbolu 
40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy w obszar zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ń6Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 4ŁMN o ”owierzchni 1,0298 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 
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3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, o warunkach okre`lonych w ustŁ 3, bez ograni-
czeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowych; 

6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 
a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
7) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg oznaczonych na za-

Jączniku graficznym nr 1 symbolem 37ŁKŚW, 39ŁKŚŁŚ oraz 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJek o nu-
merach ewidencyjnych 2ł5, 2ł15, 2ł14: 

2) wielko`ć minimalna: 0,1000 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki: 30,0 m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg wewnętrznych, oznaczonych w ”lanie symbolem 37ŁKŚW i 39ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  

1 mieszkanie; 
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3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze we-
wnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 37ŁKŚW i drodze dojazdowej oznaczonej w ”lanie symbo-
lem 39ŁKŚŁŚ oraz drogi zbiorczej o symbolu 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy w obszar zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w 
artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ń7Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 5ŁMN o ”owierzchni 0,2815 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu trady-
cyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
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g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych w ”la-

nie symbolami 38ŁKŚŁŚ i 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m; 
9) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, o warunkach okre`lonych w ustŁ 3, bez ograni-
czeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLcze-
niowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 35ŁKŚW oraz drogi do-
jazdowej o symbolu 38ŁKŚŁŚ; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  
1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w ”lanie symbolami 35ŁKŚW, 38ŁKŚŁŚ i 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: uzu”eJnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: u”orządkowanie struktury ”rzestrzennej zabudowy miejscowo`ciŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 46 ｦ 7744 ｦ PozŁ 1144

 
12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 

”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ń8Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 6ŁMR o ”owierzchni 1,2942 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-
cyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do drogi, oznaczonej w ”lanie 
symbolem 40ŁKŚŁź oraz drogi o symbolu 39ŁKŚŁŚ: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°- 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź oraz drogi dojaz-
dowej o symbolu 39ŁKŚŁŚ; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  
1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojazdowej, 
oznaczonej w ”lanie symbolem 39ŁKŚŁŚ oraz drogi zbiorczej, o symbolu 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki ochro-
ny okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 
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9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w 
artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ń9Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 7ŁMN o ”owierzchni 0,3641 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu trady-
cyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do drogi, oznaczonej w ”lanie 

symbolem 38ŁKŚŁŚ i drogi o symbolu 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m; 
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9) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-
cyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: teren dziaJki o numerze ewidencyj-
nym 51ł2; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 30,0 m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami; 
6) do”uszcza się zachowanie wielko`ci dziaJki, o numerze ewidencyjnym 51ł1, o szeroko`ci frontu 

dziaJki równej 12,0 m i ”owŁ: 0,0361 haŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 38ŁKŚŁŚ oraz drogi zbiorczej, 
o symbolu 40ŁKŚŁź; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  
1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojaz-
dowej oznaczonej w ”lanie symbolem 38ŁKŚŁŚ oraz drogi zbiorczej, o symbolu 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: dla terenu dziaJki 
nr 51ł1 - 0%, dla terenu dziaJki nr 51ł2 - 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 2ŃŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 8ŁMR o ”owierzchni 0,3374 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12: 

1) ”rzeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
3) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
5) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
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7) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-
cyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych; 

8) ksztaJt dachu stromy i symetryczny; 
9) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 38ŁKŚŁŚ oraz drogi we-
wnętrznej, o symbolu 42ŁKŚW; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  
1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojazdowej, 
oznaczonej w ”lanie symbolem 38ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni le`nej; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 2ńŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 9ŁźL o ”owierzchni 0,6258 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny zieleni le`nejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 
2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 100%Ł 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej oznaczonej w ”lanie symbolem 42ŁKŚW; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodówŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewo-
stanuŁ 
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8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  

stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 22Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 10ŁW o ”owierzchni 
0,1705 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren wód otwartych - rów melioracyjnyŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 
2) zakaz sadzenia drzew na trasie ”rzebiegu rowu; 
3) obowiązuje zachowanie ”rze”ustu ”od drogę, o numerze ewidencji geodezyjnej 101, oznaczoną 

w ”lanie symbolem 42ŁKŚW, dla istniejącego rowu melioracyjnegoŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJuŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 42ŁKŚW oraz drogi 
zbiorczej, o symbolu 40ŁKŚŁź; 

2) wody deszczowe od”rowadzane do rowu melioracyjnego nalewy ”odczy`cićŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł Ustala się stawkę ”rocentową z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 
”lanu w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 23Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 11ŁMR o ”owierzchni 0,9299 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna rozbudowywanej i ”rzebudowywanej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
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6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi, oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w 
nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, na warunkach okre`lonych w ustŁ 3 ”kt 5, bez 
ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wy-
koLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betono-

wychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź oraz drogi we-
wnętrznej, o symbolu 42ŁKŚW; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł 
1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-
czej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 
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§ 24Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 12ŁWź,U o ”owierzchni 

0,1500 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Przeznaczenie: 

1) ”odstawowe: teren urządzeL wodociągowych - ujęcie wody ”rzeznaczone do likwidacji ”o realizacji 
ujęcia wody w Ustowie; 

2) do”uszczalne: teren usJug ”ublicznych i komercyjnych ”o likwidacji urządzeL wodociągowychŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej: do 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej, ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-

towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych; 

6) ksztaJt dachu stromy i symetryczny; 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 1 miejsca ”ostojoweł10 

zatrudnionych i 1 miejsce ”ostojoweł100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbiorczej, ozna-
czonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 

4) istniejąca trafostacja sJu”owa 0,4 kV do zachowania, z mowliwo`cią ”rzemieszczenia na terenie ozna-
czonym w ”lanie symbolem 12ŁWź,U, w sytuacji kolizji z ”rojektowaną zabudowąŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 25Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 13ŁMR o ”owierzchni 1,7949 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
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3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, o warunkach okre`lonych w ustŁ 3, bez ograni-
czeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLcze-
niowych: 
a) ksztaJt dachu stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betono-

wych; 
6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
7) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
do”uszcza się ”oszerzenie dziaJki o numerze ewidencyjnym 54ł2 do szeroko`ci frontu dziaJki równej 
25,0 mŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbiorczej, ozna-
czonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 
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7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w 
artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 26Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 14ŁMR o ”owierzchni 
2,0709 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, o warunkach okre`lonych w ustŁ 3, bez ograni-
czeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLcze-
niowych: 
a) ksztaJt dachu stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betono-

wych; 
6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
7) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
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b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
do”uszcza się wydzielenie narownej dziaJki o szeroko`ci frontu równej 26,0 m z dziaJki o numerze ewiden-
cyjnym 21Ł 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź i drogi wewnętrznej, 
o symbolu 47ŁKŚW; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł 
1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbiorczej, ozna-
czonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki ochrony 
okre`lone w § 7 i 10; 

2) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 9 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 27Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 15ŁMN, o ”owierzchni 
0,2982 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 
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3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy i symetryczny; 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowych; 
8) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-
cyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej oznaczonej w ”lanie symbolem 43ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojazdowej, 
oznaczonej w ”lanie symbolem 43ŁKŚŁŚ oraz drodze zbiorczej, o symbolu 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 
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11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 28Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 16ŁMN, o ”owierzchni 
0,4782 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w 

nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyj-
nych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betono-

wych; 
6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej: do 15,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
7) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 43ŁKŚŁŚ: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: nalewy wydzielić czę`ć terenu, wedJug rysun-
ku ”lanu na ”oszerzenie drogi dojazdowej oznaczonej w ”lanie symbolem 43ŁKŚŁŚ, zakaz wtórnych ”o-
dziaJów ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 
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5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: zakaz wtórnych ”odziaJów 

nieruchomo`ci: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej oznaczonej w ”lanie symbolem 43ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojazdowej, 
oznaczonej w ”lanie symbolem 43ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną; 
4) skar”y nalewy obsadzać zielenią niską oraz ”rze”rowadzać ”race mające na celu ich wzmocnienie, 

”o”rzez w”rowadzanie stabilizujących gatunków ro`linno`ci (darL)Ł 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w 
artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 29Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 17ŁU, o ”owierzchni 
0,0467 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 30%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 65%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu trady-
cyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”rze”rowadzania wtórnych ”odziaJówŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej oznaczonej w ”lanie symbolem 43ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów 

osobowych dla obiektów usJugowych: 2 miejsca ”ostojoweł10 zatrudnionych i 1 miejsce ”ostojowe ł 
100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
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3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbiorczej, ozna-
czonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź oraz drodze dojazdowej, o symbolu 43ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 3ŃŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 18ŁMN, o ”owierzchni 
0,0752 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,60 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 10,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
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b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,50 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym skJadającym się z maJych elementów w ko-
lorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu, wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 6,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-
czej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 3ńŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 19ŁU, o ”owierzchni 
0,0755 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rynku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki 30%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 65%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 46 ｦ 7759 ｦ PozŁ 1144

 
5) forma architektoniczna nowej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu 

bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy 
zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamieni, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”rze”rowadzenia wtórnych ”odziaJówŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów 

osobowych dla obiektów usJugowych: 2 miejsca ”ostojowe ł 10 zatrudnionych i 1 miejsce ”ostojowe 
ł 100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojazdowej, 
oznaczonej w ”lanie symbolem 43ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

§ 32Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 19aŁMN, o ”owierzchni 
0,1080 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

4Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

5Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 30%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 50%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-
cyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych, do”uszcza się z ka-

mienia i cegJyŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 
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2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-
czej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 33Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 20ŁMR,W o ”owierzchni 
0,8386 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej z istniejącym zbiornikiem wodnymŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w 

nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyj-
nych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowych; 

6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 
a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
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7) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi, oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-
czej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚźŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną; 
4) skar”y nalewy obsadzać zielenią niską oraz ”rze”rowadzać ”race mające na celu ich wzmocnienie ”o-

”rzez w”rowadzanie stabilizujących gatunków ro`linno`ci (darL)Ł 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar zabudowy miejscowo`ciŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 
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§ 34Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 21ŁMN o ”owierzchni 

0,5501 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-
cyjnych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 
b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowych; 

6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 
a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
7) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi, oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 40ŁKŚŁź: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-
czej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 
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6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymaga-
jących ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 35Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 22ŁMN o ”owierzchni 
0,8356 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym nr 1 symbolami 44ŁKŚW i 46ŁKŚŁŚ: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 
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c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 
d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 
7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki minimalna: 0,1000 ha; 
2) szeroko`ć frontu dziaJki: 30,0 m; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 70° do 90°; 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonej w ”lanie symbolami 45ŁKŚŁŚ i 46ŁKŚŁŚ za-
kaz realizacji dojazdów od drogi 44ŁKŚW; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł 
1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
oznaczonych w ”lanie symbolami 45ŁKŚŁŚ i 46ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 36Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 23ŁR o ”owierzchni 0,8032 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-7Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny rolniczeŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy; 
2) do”uszcza się usytuowanie zabudowaL gos”odarczych związanych z ro`linną ”rodukcją rolnąŁ 
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4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rawaŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 47ŁKŚW; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodówŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki ochrony 
okre`lone w § 7 i 10; 

2) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 9 i 10Ł 

7Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 37Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 24ŁR o ”owierzchni 
1,7763 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-7Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny rolniczeŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy; 
2) do”uszcza się usytuowanie zabudowaL gos”odarczych związanych z ro`linną ”rodukcją rolnąŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rawaŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi zbiorczej, oznaczonej w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁź; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodówŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 38Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 25ŁźP o ”owierzchni 
0,6417 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren istniejącej zieleni ”arkowej nie uwytkowanego cmentarzaŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy; 
2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 100%; 
3) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z ”refabrykowanych elementów betonowych, do”uszcza się 

ogrodzenie ceglane lub kamienne, o wysoko`ci do 1,2 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 45ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodówŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) strefy i obiekty dóbr kultury: 
a) strefa K ochrony krajobrazu, 
b) obiekty o zachowanych walorach krajobrazowych: teren nie uwytkowanego cmentarza z XX wŁ; 

2) zasady ksztaJtowania struktury ”rzestrzennej - ochronie ”odlega: 
a) historycznie uksztaJtowana granica cmentarza, 
b) kom”ozycja zieleni: roz”lanowanie i skJad gatunkowy; 
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3) zasady ochrony istniejących obiektów: 

a) niedo”uszczalna jest ”arcelacja terenu cmentarza, 
b) obowiązuje zachowanie istniejących nagrobków w formie reliktów oznakowanych stosowną ta-

blicą informacyjnąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego starodrzewu, w szczególno`ci zachowanie kilku-
dziesięcioletnich drzew, gJównie jesiony i dęby; 

2) bezwzględnie wyklucza się makroniwelację terenu; 
3) nakazuje się obsadzenie wszystkich skar” zielenią niską ”o”rzez w”rowadzenie stabilizujących gatun-

ków ro`linno`ci, n”Ł darLŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
waniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: rewaloryzacja zieleni i nagrobków dawnego cmentarza; 
2) oczekiwane rezultaty: ”rzywrócenie walorów ”rzyrodniczych i krajobrazowych terenuŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 39Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 26ŁMR,W, o ”owierzchni 
0,7020 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej z istniejącym zbiornikiem wodnymŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 60%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom te-
renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi, oznaczonych na zaJączniku gra-

ficznym nr 1 symbolem 46ŁKŚŁŚ: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 
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c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 
d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 
7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 46ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe ł  

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojaz-
dowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 46ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 9 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 4ŃŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 27ŁMN, o ”owierzchni 2,0244 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: 

1) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) do”uszczalne: 

a) lokalizacja dróg wewnętrznych i ”arkingów, 
b) lokalizacja sieci i urządzeL inwynierii technicznejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 11,0 m; 
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5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, do”uszcza się do`wietlenie kondygnacji w ”oddaszu 

uwytkowym, oknem o nazwie zwyczajowej ｭbawole okoｬ, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych, 

e) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od 
”oziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do trady-
cji lokalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

7) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1200 ha; 
2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 30,0 m, z do”uszczeniem szeroko`ci frontu dziaJki w wielko`ci 

15,0 m, dla dziaJki ”owstaJej z ”odziaJu terenu, o numerze ewidencyjnym 72ł2, graniczącej z terenem 
oznaczonym w ”lanie symbolem 31ŁR; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: od 45° do 90°; 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolem 45ŁKŚŁŚ i 46ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł1 

mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach dojazdowych, 
oznaczonych w ”lanie symbolami: 45ŁKŚŁŚ i 46ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
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3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy w obszar zainwestowania miejscowo`ciŁ 
Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 
ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 4ńŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 28ŁMN, o ”owierzchni 
1,3733 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: 

1) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) do”uszczalne: 

a) lokalizacja dróg wewnętrznych i ”arkingów, 
b) lokalizacja sieci i urządzeL inwynierii technicznej, 
c) lokalizacja oczka wodnego o ”owierzchni 100 m2Ł 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym nr 1 symbolem 45ŁKŚŁŚ oraz do dróg wewnętrznych: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 
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d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych, 
e) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od 

”oziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do trady-
cji lokalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

7) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,15000 ha; 
2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 30,0 m; do”uszcza się dla istniejącej zabudowy na terenie dziaJki, o 

numerze ewidencyjnym 47ł5, szeroko`ć frontu dziaJki o szeroko`ci istniejącej drogi wewnętrznej; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 70° do 90°; 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 45ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojazdowej, 
oznaczonej w ”lanie symbolem: 45ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 42Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 29ŁMN, o ”owierzchni 2,4218 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-12Ł 

2Ł Przeznaczenie: 

1) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) do”uszczalne: 

a) lokalizacja dróg wewnętrznych i ”arkingów, 
b) lokalizacja sieci i urządzeL inwynierii technicznejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%; 
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3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z do”uszczalnym ”od”iwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie ”osadzki ”rzyziemia nad ”oziom terenu do 
0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 
d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą wykonaną równolegle i od”owiednio do drogi oznaczonej symbolem 

45ŁKŚŁŚ oraz do dróg wewnętrznych: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym s”adku, 
kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwus”adowymi lub oknami ”oJacio-
wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-
mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od ”o-
ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-
kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-
nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 mŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha; 
2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 30,0 m; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 70° do 90°; 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami; 
5) dla terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 47ł19 do”uszcza się wielko`ć dziaJki o ”owŁ 0,0700 haŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 45ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł 

1 mieszkanie; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojazdowej, 
oznaczonej w ”lanie symbolem: 45ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 
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3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w 
artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 43Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 30ŁR, o ”owierzchni 
1,6117 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-7Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny rolniczeŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy; 
2) do”uszcza się usytuowanie zabudowaL gos”odarczych związanych z ro`linną ”rodukcją rolnicząŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rawaŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 46ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowychŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 9 i 10Ł 

7Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 44Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 31ŁR, o ”owierzchni 
1,6352 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-7Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny rolniczeŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy; 
2) do”uszcza się usytuowanie zabudowaL gos”odarczych związanych z ro`linną lub zwierzęcą ”rodukcją 

rolnicząŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rawaŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 46ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowychŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 
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§ 45Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 32Łś, o ”owierzchni 

0,0221 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-9Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren stacji transformatorowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni dziaJki biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 50%Ł 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi, ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 45ŁKŚŁŚ; 
2) ”rojektowana stacja transformatorowa 15ł0,4 kVŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw gra-
nicy dziaJkiŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowaniaŁ 

9Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

RozdziaJ 2 
USTALśNIA W źAKRśSIś KOMUNIKACJI I SIśCI INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ 

§ 46Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 33ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,1750 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, z ”lacem do zawracania 
o wymiarach 14,0 m x 20,0 m, jak na rysunku ”lanu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa 90 mm ÷ 100 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna 200 mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 
d) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
e) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nieniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę ”owiatową zbiorczą, oznaczoną w ”lanie 
symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
33ŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł20, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł21, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł22Ł 
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6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w ukJad komunikacyjny miejscowo`ciŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 47Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 34ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,0690 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 6,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja deszczowa 0,2÷0,3 m, 
d) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
e) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nieniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę ”owiatową zbiorczą, oznaczoną w ”lanie 
symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszar wJączony do terenu 
34ŁKŚW z terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 49ł6Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w ukJad komunikacyjny miejscowo`ciŁ 
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9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-

wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 48Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 35ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,0690 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 6,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m do 0,3 m, 
d) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
e) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nieniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
35ŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł6, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł5, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł9Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w ukJad komunikacyjny miejscowo`ciŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 49Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 36ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,0621 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 
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3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 8,0 m do 18,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90 mm ÷100 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 
d) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
e) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nieniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
36ŁKŚW: 
a) teren o numerze ewidencyjnym 2ł23, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł22, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł24Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: modernizacja istniejącej drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 5ŃŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 37ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,0389 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,0 m do 16,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm, 
b) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 
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5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
37ŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł18, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł5, 
c) teren o numerze ewidencyjnym 2ł19Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: modernizacja istniejącej drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 5ńŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 38ŁKŚŁŚ, o ”owierzchni 
0,1198 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga gminna klasy dojazdowejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 
d) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia, 
e) istniejąca linia elektroenergetyczna do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
38ŁKŚŁŚ: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł10, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 51ł2Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 
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7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: modernizacja istniejącej drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 52Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 39ŁKŚŁŚ, o ”owierzchni 
0,1385 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i ”rzeznaczenie: droga gminna klasy dojazdowejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii drogowej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm, 
c) ”rojektowana kanalizacyjna deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 
d) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
e) ”rojektowana sieć gazowa `rednica ci`nienia, 
f) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w ”lanie symbolem 
40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
39ŁKŚŁŚŁ: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 92, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł15, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3ł1, 
d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3ł2Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren jest ”oJowony w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 
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8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: modernizacja istniejącej drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 53Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 40ŁKŚŁź, o ”owierzchni 
2,8787 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga ”owiatowa klasy zbiorczejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 20,0 m do 44,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowania, 
b) istniejąca trafostacja sJu”owa 0,4 kV, oznaczona na rysunku ”lanu symbolem ś, do zachowania, 
c) istniejąca ”rze”om”ownia `cieków, oznaczona na rysunku ”lanu symbolem KPS, do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę krajową nr 13Ł 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
40ŁKŚŁź: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł20, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł21, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł22, 
d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł23, 
e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł24, 
f) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł18, 
g) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł5, 
h) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł14, 
i) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ł15, 
j) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł6, 
k) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł5, 
l) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł9, 
m) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 49ł10Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni 
wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasa-
dzenia nalewy dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków 
drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 
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8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: modernizacja istniejącej drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie wsi oraz 

us”rawnienie ”owiązaL komunikacyjnych z siecią dróg o obszarze ”owiatuŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych z wyjątkiem maJych tablic informacyjnych o ”owierzchni nie 
większej niw 2,0 m2; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 54Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 41ŁKP, o ”owierzchni 
0,0226 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł klasa drogi i jej ”rzeznaczenia: ciąg ”ieszyŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 4,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: droga w formie ciągu ”ieszego bez wydzielenia jezdni i chodników; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: istniejący rurociąg drenarski do zachowania; 
5) zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych oraz zakaz sadzenia drzew na trasie ”rzebiegu 

rurociąguŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 55Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 42ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,0564 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 5,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
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3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: obowiązują warunki okre`lone w ustaleniach ogólnychŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową, oznaczoną w ”lanie symbolem 
38ŁKŚŁŚŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
42ŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 51ł2, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 64ł1Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki 
ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 56Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 43ŁKŚŁŚ, o ”owierzchni 
0,1227 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga gminna klasy dojazdowejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,0 m do 12,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą oznaczoną w ”lanie symbolem 40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
43ŁKŚŁŚ: 
a) teren o numerze ewidencyjnym 123ł1, 
b) teren o numerze ewidencyjnym 123ł2, 
c) teren o numerze ewidencyjnym 123ł3, 
d) teren o numerze ewidencyjnym 123ł5, 
e) teren o numerze ewidencyjnym 123ł6, 
f) teren o numerze ewidencyjnym 124ł1, 
g) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 122, 
h) teren o numerze ewidencyjnym 123ł7Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 6 i 10Ł 
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7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 57Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 44ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,0532 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 5,0 m do 12,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: droga w formie ciągu ”ieszo-jezdnego bez wydzielania chodników i jezdni; 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: nie ustala się dodatkowych uregulowaL niw te, które ”oda-

je się w ustaleniach ogólnychŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową, oznaczoną w ”lanie symbolem 
46ŁKŚŁŚŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
44ŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 71ł2Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 58Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 45ŁKŚŁŚ, o ”owierzchni 
0,5255 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga gminna klasy dojazdowejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 14,0 m do 15,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
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4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 90 mm ÷ 100 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 
c) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą oznaczoną w ”lanie symbolem 
40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę, o której mowa 
w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
45ŁKŚŁŚ: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 90, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 46Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie B - ochrony ukJadów ”rzestrzennego; obowiązują wa-
runki ochrony okre`lone w § 7 i 10Ł 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ie-
czeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy uwyciu gatun-
ków obecnie istniejących drzew owocowych; 

2) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: 

Teren objęty granicami obszaru wymagającego ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu: 

1) ”lanowane dziaJania: modernizacja istniejącej drogi; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w ukJad komunikacyjny miejscowo`ciŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 59Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 46ŁKŚŁŚ, o ”owierzchni 
0,2737 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

2Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga gminna klasy dojazdowejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90 mm ÷ 110 mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 ÷ 0,3 m, 
c) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
d) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m ÷ 0,25 m, 
e) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnej ”odziemnej, 
f) istniejąca sieć wodociągowa o `rednicy 110 mm do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową oznaczoną w ”lanie symbolem 
45ŁKŚŁŚ do drogi zbiorczej, o symbolu 40ŁKŚŁźŁ 
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5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę ”ubliczną, o której 
mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
46ŁKŚŁŚ: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 103, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 72ł1Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-
magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: modernizacja istniejącej drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 6ŃŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 47ŁKŚW, o ”owierzchni 
0,0263 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-11Ł 

4Ł Klasa drogi i jej ”rzeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 

5Ł Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 5,0 m do 15,0 m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez ograniczeL; 
3) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują warunki okre`lone w ustaleniach ogólnychŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą oznaczoną w ”lanie symbolem 
40ŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem gruntu ”od drogę ”ubliczną, o któ-
rej mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
47ŁKŚŁW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 98, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 21, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 43Ł 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) teren jest ”oJowony w strefie B - ochrony ukJadu ”rzestrzennego; obowiązują warunki ochrony okre-
`lone w § 7 i 10; 

2) teren ”oJowony jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują 
warunki ochrony okre`lone w § 9 i 10Ł 
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7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wyma-
gających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odaro-
wania terenuŁ 

10Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno  
stojącychŁ 

11Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

RozdziaJ 3 
USTALśNIA ŚLA TśRśNU OBJĘTśGO PLANśM ź WŹKORźŹSTANIśM MAPŹ W SKALI ń:5ŃŃŃ 

§ 6ńŁ 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2 symbolem 1ŁR, o ”owierzchni 
44,2146 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-5Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny rolniczeŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy; 
2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 100%; 
3) zachowuje się dotychczasowy s”osób uwytkowania gruntów rolnychŁ 

4Ł Śostę”no`ć drogowa: dojazd od dróg wewnętrznych, o numerach ewidencji geodezyjnej 92, 96 i 98Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 62Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2ŁR, o ”owierzchni 97,6337 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-5Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny rolniczeŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy; 
2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 100%; 
3) zachowuje się dotychczasowy s”osób uwytkowania gruntów rolnychŁ 

4Ł Śostę”no`ć drogowa: dojazd od dróg wewnętrznych, o numerach ewidencji geodezyjnej 99, 100, 
94, 104, 105Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 

§ 63Ł 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3ŁźL, o ”owierzchni 
0,3616 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ 2-5Ł 

2Ł Przeznaczenie: tereny lasówŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy; 
2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 100%; 
3) zachowuje się dotychczasowy s”osób uwytkowania gruntów le`nychŁ 

4Ł Śostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, o numerze ewidencyjnym 95Ł 

5Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: 0%Ł 
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ŚźIAI III 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 64Ł Niniejszą uchwaJą ”rzeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 13,4347 ha, 
w tym 7,5531 ha ”ochodzenia mineralnego klasy bonitacyjnej III za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, decyzją z dnia 10 grudnia 2007, Nr GźŁtrŁ057-602-548ł07Ł 

§ 65Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 66Ł UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 30 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy KoJbaskowoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

śdward Sroka 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIIIł271ł09 

Rady Gminy KoJbaskowo 
z dnia 30 marca 2009 rŁ (”ozŁ 1144) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 
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źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ 
Nr 127, ”ozŁ 880) Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

do ”rojektu ”lanu wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-
dowisko, wniesiono nastę”ujące uwagi, wymienione w ”rotokole z ”rze”rowadzenia dyskusji ”ublicznej 
nad ”rzyjętymi w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami; ”rotokóJ ten stanowi integralną czę`ć dokumentacji for-
malno-”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ Większo`ć wymienionych uwag ma w istocie charakter wniosków do 
”lanu, które nalewy skJadać w terminie 21 dni od ogJoszenia w ”rasie i obwieszczenia ”rzez Wójta Gminy 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanuŁ Powywsze oznacza, we wnioski te zostaJy zJowone ”o terminie - 
mimo to czę`ć wniosków nie wymagających ”onowienia uzgodnieL (zgodnie z artŁ 17 ”kt 13 ustawy 
o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym) uwzględniono w trybie ”rzewidzianym dla roz”atrywa-
nia uwagŁ 

IŁ vądania wniosków, uwzględnione w trybie rozpatrywania uwag 

Wnioskodawca: Pan źbigniew Stolarczyk wJa`ciciel dziaJki nr 72ł2 ”oJowonej w terenie oznaczonym 
w ”lanie symbolem 27ŁMN: 

ｦ w § 39 - do”u`cić realizację okna ｭbawole okoｬ w do`wietleniu dachu, 
ｦ w § 39 - do”u`cić, ”o ”odziale dziaJki o numerze ewidencyjnym 72ł2 szeroko`ć frontu dziaJki sąsia-

dującej z terenem 31ŁR w wielko`ci 15,0 m, 
ｦ w § 39 - do”u`cić ”rosto”adJo`ć kalenicy dachu budynku do osi drogi oznaczonej symbolem 

46ŁKŚŁŚŁ 

W trybie roz”atrywania uwag uwzględniono wnioski do ”lanu w nastę”ujący s”osób (zmieniając nr § 39 
na § 40): 

ｦ w § 40 ustŁ 3 ”kt 5 litŁ f - do”uszczono realizację w ”oddaszu okna o nazwie zwyczajowej ｭbawole 
okoｬ, 

ｦ w § 40 ustŁ 4 ”kt 2 - do”uszczono szeroko`ć frontu dziaJki w wielko`ci 15,0 m dla dziaJki sąsiadują-
cej z terenem 31ŁR, ”owstaJej ”o ”odziale terenu o numerze ewidencyjnym 72ł2, 

ｦ w § 40 ustŁ 3 ”kt 6 - zrezygnowano z ustaleL dotyczących usytuowania kalenicy w stosunku do są-
siadujących drógŁ 

IIŁ vądania wniosków, nie uwzględnione w trybie rozpatrywania uwag z uzasadnieniem 

Wnioskodawca: Pan Krzysztof Szeląwek wJa`ciciel dziaJki o numerze ewidencyjnym 76: 

ｦ wądanie dotyczące ”rzeznaczenia terenu dziaJki nr 76 na cele zabudowy zagrodowej w celu utworzenia 
gos”odarstwa rolnego z do”uszczeniem kanalizacji ekologicznej i ujęcie wody ze studni gJębinowejŁ 

S”eJnienie ”owywszego wądania byJoby s”rzeczne z artŁ 15 ustŁ 1 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowa-
niu ”rzestrzennym, który mówi o konieczno`ci zgodno`ci ”rojektu ”lanu z za”isami studium gminyŁ 

Wnioskodawca: Pan Sebastian SzyszJowski w imieniu Pani Izabeli Trojanowskiej wJa`cicielki dziaJki o nu-
merze ewidencyjnym 47ł23: 

ｦ wądanie ”rzeznaczenia terenu ”od zabudowę mieszkaniowąŁ 

Teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 47ł23 nie jest ”oJowony w granicach obszaru objętego ”lanemŁ 
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Wnioskodawca: Pani Jolanta Śziwisz wJa`ciciel dziaJki nr 71ł1: 

ｦ wądanie dotyczące ”rzeznaczenia terenu dziaJki nr 71ł1 na cele zabudowy zagrodowejŁ 

S”eJnienie ”owywszego wądania byJoby s”rzeczne z artŁ 15 ustŁ 1 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowa-
niu ”rzestrzennym, który mówi o konieczno`ci zgodno`ci ”rojektu ”lanu z za”isami studium gminyŁ 

źaJącznik nr 5 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ 
Nr 127, ”ozŁ 880) Rada Gminy okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z artŁ 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane w niniejszym ”lanie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub ”oza tymi liniami: 

§ 2Ł Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

LpŁ Symbole terenów funkcjonalnych Opis inwestycji wynikający z ustaleL planu 

1Ł 38ŁKŚŁŚ, 39ŁKŚŁŚ, 46ŁKŚŁŚ modernizacja dróg gminnych wraz z niezbędną  
infrastrukturą techniczną 

2Ł 42ŁKŚW, 43ŁKŚŁŚ, 44ŁKŚW, 47ŁKŚW 
modernizacja dróg ”olegająca na uregulowaniu  
”asa drogowego, bez konieczno`ci kJadzenia  
nawierzchni 

3Ł 25ŁźP rewaloryzacja zieleni i nagrobków dawnego  
cmentarza i urządzenie ”arkuŁ 
 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-
stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 
nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ 
Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Gminy w KoJbaskowie ”od nazwą ｭWieloletni ”lan 
inwestycyjnyｬ; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 
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§ 5Ł 1Ł źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-
wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 
ustŁ 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków z dnia 7 czerwca 
2001 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy w KoJbaskowie wieloletnie ”lany rozwoju 
i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii cie”lnej lub energii elek-
trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

PozŁ ńń45 
 

UCHWAIA NR XVIIIłń78łŃ9 
Rady Gminy Stepnica 

z dnia 6 marca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w sprawie Statutu Gminy StepnicaŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, 
”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, 
”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218 oraz 
z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111 i Nr 223, ”ozŁ 1458) Rada Gminy Ste”nica uchwala Statut Gminy Ste”nica: 

ŚziaJ I 
POSTANOWIśNIA OGÓLNś 

§ ńŁ Gmina Ste”nica, zwana dalej w niniejszym Statucie ｭGminąｬ jest ws”ólnotą samorządową osób 
mieszkających w jej granicach administracyjnychŁ 

§ 2Ł Terytorium gminy obejmuje obszar o ”owierzchni 294,16 km2Ł 

§ 3Ł Gmina ”osiada osobowo`ć ”rawnąŁ Gmina wykonuje zadania ”ubliczne w imieniu wJasnym i na 
wJasną od”owiedzialno`ćŁ 

§ 4Ł Siedzibą wJadz gminy jest Ste”nicaŁ 

§ 5Ł 1Ł Rada Gminy mowe nadawać tytuJy Honorowego Obywatela Gminy Ste”nica i źasJuwonego 
MieszkaLca Gminy Ste”nicaŁ 

2Ł źasady oraz wzory aktów nadania tytuJów Honorowego Obywatela i źasJuwonego MieszkaLca 
Gminy Ste”nica ustala Rada Gminy odrębną uchwaJąŁ 

ŚziaJ II 
źAŚANIA GMINŹ 

§ 6Ł 1Ł Podstawowym zadaniem gminy jest zas”okajanie zbiorowych ”otrzeb ws”ólnoty samorządo-
wej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwojuŁ 


