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UCHWAIA NR XIII/81/11 

 RADY GMINY KOBYLANKA 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ń11 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 

obejmującego obszary ewidencyjne w czę`ci obrębu Kobylanka 

o nazwie ｭŚuwy ”lan ”rzy GPź-cieｬ. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVI/105/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Kobylanka 
oraz uchwaJą Nr XII/77/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 wrze`nia 2011 r. w s”rawie zmiany zaJącz-

nika do uchwaJy Nr XVI/105/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2008 r., po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Kobylankaｬ ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVI/238/01 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2001 r., 

zmienionego uchwaJą Nr XXIX/197/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2009 r., uchwala się 
miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne 

w czę`ci obrębu Kobylanka o ”owierzchni okoJo 50,86 ha, zwany dalej planem. 

2Ł Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na zaJączniku nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów rolnych i nieuwytków ”od funkcje mieszkaniowe, 
usJug i związanymi z tymi funkcjami obiektami infrastruktury technicznej w tym dróg i terenów obsJugi 
komunikacji oraz zieleni. 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000 - stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy, 
2) wyrys `wiadczący o zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Kobylankaｬ - zaJącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - zaJącznik nr 3, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - 

zaJącznik nr 4, 

§ 2. Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć na-

stę”ująco: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich obiektów ku-

baturowych jest niedo”uszczalnaŁ Warunek nie dotyczy ”odziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy 
technicznych, elementów drogowych, 

2) obowiązująca linia zabudowy - nalewy rozumieć linię dla lokalizacji lica bryJy obiektu kubaturowego 

o funkcji w zakresie ”odstawowego ”rzeznaczenia terenu, równocze`nie linia ta jest nie”rzekraczalną 
linią zabudowy obiektów kubaturowych stanowiących ”rzeznaczenie uzu”eJniająceŁ Śo”uszcza się 
wysunięcie ”rzed tą linię zabudowy do 1,5 m drobnych elementów integralnie związanych ze struktu-

rą architektoniczną budynku, jak ryzality, schodki, ganki wej`ciowe, zadaszenia, wykusze, o Jącznej 
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”owierzchni liczonej ”o obrysie zewnętrznym do 3 m² oraz ”odziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy 
technicznych, elementów drogowych; 

3) przeznaczenie podstawowe - ”rzeznaczenie terenu ”od zabudowę obiektami budowlanymi ”rzewawa-

jącymi na danym terenie funkcjonalnym, wydzielonym liniami rozgraniczającymi; 
4) przeznaczenie uzu”eJniające - ”rzeznaczenie terenu inne niw ”odstawowe, które stanowi uzu”eJnienie 

lub wzbogacenie ”rzeznaczenia ”odstawowego, jednocze`nie nie kolidując z nim lub nie uniemowliwia-

jąc zagos”odarowania terenu funkcjonalnego zgodnie z tym przeznaczeniem podstawowym, 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki budowlanej - stosunek sumy powierzchni wszystkich kon-

dygnacji nadziemnych budynków liczonej ”o zewnętrznym obrysie `cian bez uwzględnienia balkonów, 
loggii i tarasów do ”owierzchni dziaJki ”rzeznaczonej ”od zabudowęŁ 

§ 3. Ustalenia ”lanu miejscowego obejmują nastę”ujące tereny funkcjonalne: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem MN; 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem MW; 

3) teren zabudowy usJugowej, oznaczony na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem U; 
4) teren rozmieszczenia obiektów handlowych, oznaczony na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem UC; 

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem źP; 
6) tereny dróg ”ublicznych oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KŚ; 
7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KŚW; 
8) teren ciągu ”ieszego oznaczony na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KDP; 

9) tereny obsJugi komunikacji oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KS; 
10) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem ITŁ 

§ 4. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie terenówŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. 1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych i usJugowych, ”rzy uwzględnieniu uwarunkowaL 
wynikających z charakteru `rodowiska ”rzyrodniczego w tym z uwagi na budowę geologiczną - nie-

korzystne warunki gruntowe - wodne, wymaga się: 
a) na eta”ie ”rocesu inwestycyjnego ”rze”rowadzenie badaL geologicznych dla inwestycji w obrębie 

granicy planu, 

b) zachowanie i ”ogJębienie istniejących rowów melioracyjnych za”ewniający swobodny od”Jyw 
wód do jeziora Miedwie; 

2) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem źP są obszarami ”rzestrzeni 
publicznej, 

3) stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych, stosowanie mate-

riaJów wykoLczeniowych ”ochodzenia naturalnego ty”u drewno, kamieL, cegJa licowa ceramiczna, 
klinkier, a jako ”okrycia dachowe wymaga się stosowania: 
a) dla dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 25º do 45º zamiennie dachówki ce-

ramicznej i ceramiczno-”ochodnej, blacho dachówkiŁ 
b) dla dachów o nachyleniu mniejszym niw 25º odpowiedniego pokrycia dachowego w zalewno`ci od 

”rzyjętej technologii, 
4) w budynkach przekrytych dachem dwu- lub wielospadowym do”uszcza się stosowanie lukarn na 

nastę”ujących zasadach: 
a) obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 
b) forma i wielko`ć lukarn musi być ”od”orządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie mowe 

dominować na elewacji, 
c) rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane osiom kom”ozycji elewacji, w szczególno`ci 

nawiązywać do ukJadu otworów okiennych lub drzwiowych niwszych kondygnacji, 
d) dachy lukarn nie mogą się Jączyć na jednej linii ”oziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 
e) maksymalna Jączna powierzchnia lukarn w rzucie nie mowe ”rzekroczyć 35% ”owierzchni dachu, 
f) powierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni otworu okiennego 

w kondygnacji niwszej, 
g) geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii gJównej ”oJaci dachu, 

h) ”okrycie daszków lukarn musi nawiązywać do ”okrycia dachu, 
5) ograniczenia wysoko`ci ogrodzeL: minimalnej 1,2 m, maksymalnej 1,6 m, zakaz budowy ”eJnych 

ogrodzeL ”osesji we frontowej czę`ci dziaJki; 
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6) wprowadzanie zieleni izolacyjnej na wydzielonych dziaJkach od strony linii wysokiego na”ięciaŁ 

2. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszczenie Jączenia i dzielenia dziaJek z uwzględnieniem ”arametrów zawartych w ustaleniach 

szczegóJowych; 
2) do”uszcza się wydzielenia terenu na ”otrzeby elementów infrastruktury technicznej o powierzchni nie-

”rzekraczającej 50 m² na ”oszczególnych terenach elementarnych, w takich przypadkach dopuszcza 

się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej na granicy wydzielonej dziaJki; 
3) ”rzebieg linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

§ 6. 1. Zgodnie z rysunkiem ”lanu, ustanawia się strefę W III ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych. 

2. W strefie tej obowiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych 

z pracami ziemnymi z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze 

podjęcia ”rac ziemnych oraz ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym 
realizacją ”rac ziemnych na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

§ 7. 1Ł Ustala się obowiązek zabez”ieczenia siedzib ludzkich ”rzed emisją szkodliwych fal elektroma-

gnetycznych, ”oraweniem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi s”owodowanymi lokalizacją na”owietrz-
nej sieci elektroenergetycznej. 

2Ł Obszar ”lanu znajduje się w strefie ochrony ujęcia wody ”owierzchniowej ｭMiedwieｬ jeziora Mie-

dwie ustanowionej roz”orządzeniem Śyrektora Regionalnego źarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie 

Nr 10/2005 z dnia 21 wrze`nia 2005 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, 

poz. 1682 z ”óunŁ zm. 

§ 8. 1Ł źasady budowy systemów komunikacyjnych: 

1) obsJuga komunikacyjna obszaru ”lanu i ”oszczególnych terenów funkcjonalnych z ulicy SzczeciLskiej 
i śnergetyków ”o”rzez istniejące i ”rojektowane drogi ”ubliczne oraz drogi wewnętrzne wydzielone 
na rysunku ”lanu lub wedJug zasad okre`lonych w pkt 2, 

2) do”uszcza się, wedJug ”otrzeb, wydzielenia terenu ”od nie”ubliczne drogi wewnętrzne, ciągi ”iesze, 
”ieszojezdnie oraz drogi ”owarowe na ”oszczególnych terenach funkcjonalnych w obrębie nowo wy-

dzielonych dziaJek o ”arametrach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 
3) wymaga się wydzielenia miejsc ”arkingowych wedJug kryteriów: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku i tek`cie ”lanu symbolami MN w granicach wJasnej dziaJki 
”rzy zaJoweniu minimum dwóch miejsc ”arkingowych na jeden lokal mieszkalny, warunek ten jest 

s”eJniony wliczając miejsca ”ostojowe w garawu, ”rzy lokalizacji usJug na tym terenie funkcjonal-

nym nalewy zabez”ieczyć dodatkowo od”owiednią liczbę miejsc ”arkingowych minimum jedno; 
b) dla terenów oznaczonych na rysunku i tek`cie planu symbolami MW w granicach wJasnej dziaJki 

”rzy zaJoweniu minimum jednego miejsca ”arkingowego na jeden lokal mieszkalny, warunek ten 
jest s”eJniony wliczając miejsca ”ostojowe w garawu; 

c) dla terenów oznaczonych na rysunku i tek`cie ”lanu symbolami U minimum trzy miejsca parkin-

gowe dla jednej wydzielonej dziaJki, 
d) dla terenów oznaczonych na rysunku i tek`cie ”lanu symbolami UC minimum dwadzie`cia miejsc 

”arkingowych dla jednej wydzielonej dziaJkiŁ 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
a) ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną sieć wodociągową, 
b) parametry nowoprojektowanej sieci - ø 35 ÷ 100 mm, 

c) prowadzenie w liniach rozgraniczenia dróg, 
d) na terenach oznaczonych na rysunku i tek`cie ”lanu symbolami MN do”uszcza się korzystanie 

z ujęć wody zlokalizowanych na terenie wJasnych dziaJek do celów gos”odarczych, 
e) lokalizacja nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzyso-

wych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
f) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w ramach ochrony ”rzeciw”owarowej; 

2) w zakresie od”rowadzenia `cieków bytowych ustala się: 
a) do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej, 
b) parametry nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - do ø 300 mm, 
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c) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczenia dróg, ciągów ”ieszych i pieszo- jezdnych i dalej do ist-

niejącej oczyszczalni lub zgodnie z zasadami okre`lonymi w odpowiednim gminnym programie 

z zakresu realizacji infrastruktury technicznej, 

d) na terenach oznaczonych na rysunku i tek`cie ”lanu symbolami MN w okresie ”rzej`ciowym do-

”uszcza się na terenie dzieJek budowlanych lokalizację zbiorników bezod”Jywowych, 
3) w zakresie od”rowadzania wód o”adowych i rozto”owych ustala się 

a) ”o”rzez ”rojektowaną kanalizację, 
b) ”arametry sieci ø 200 ÷ 600 mm prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg ciągów ”ieszych 

i pieszo-jezdnych, 

c) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z ”oJaci dachowych i terenów utwar-

dzonych na wJasny teren dziaJkiŁ 
4) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ustala się gromadzenie w pojemnikach i wywóz 

zgodnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

ty”u miejskiego lub kontenerowegoŁ Projektowane stacje zasilić ”rzelotowo liniami kablowymi 
`redniego na”ięcia - 15kV, 

b) odcinki istniejących linii `redniego i niskiego na”ięcia, kolidujące z planowanym zagospodarowa-

niem terenu - do przebudowy i skablowania, 

c) ”lanowane obiekty zabudowy zasilić rozdzielczą siecią kablową minŁ niskiego na”ięcia - 0,4 kV, 

d) ”rojektowane linie elektroenergetyczne winny być ”rowadzone doziemnie w liniach rozgranicze-

nia dróg, ciągów ”ieszych i pieszo-jezdnych, 

e) istniejąca sieć wysokiego na”ięcia do zachowania z mowliwo`cią ewentualnej ”rzebudowy lub 
rozbudowy; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
a) docelowo zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia 

z planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 

b) istniejące i ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - ø 32 ÷ 125 mm, 
c) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem domowych węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe, 
d) do czasu gazyfikacji ”rzewodowej do”uszcza się stosowanie gazu bez”rzewodowego, 
e) ”rojektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg, 
f) ”ozostawić ”as eks”loatacyjny o szeroko`ci minimum 3,0 m na stronę od osi gazociągu wyso-

kiego ci`nienia wolnego od zabudowy oraz nasadzeL drzew i krzaków, 
g) istniejąca sieć gazowa wysokiego ci`nienia wraz z maksymalną strefą odlegJo`ci ”odstawowej, 

która jest ”odana w ｭUstaleniach szczegóJowychｬ, do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy lub 
modernizacji, wszelka lokalizacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci w odlegJo`ci 
mniejszej niw ”odane wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

7) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ 
cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energii między innymi: ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia 
elektryczna; 

8) w zakresie obsJugi telekomunikacyjnej ustala się: 
a) obsJugę telekomunikacyjną obiektów na obszarze o”racowania ”rzez istniejącą centralę telefo-

niczną w Kobylance, 

b) na obszarze ”lanu do”uszcza się lokalizację obiektów nowo”rojektowanych sieci abonenckich ja-

ko sieci kablowe w kanalizacji teletechnicznej lub sieć radiową, 
c) odcinki istniejących na”owietrznych linii telekomunikacyjnych, kolidujące z planowanym zago-

spodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania, 

d) zakaz lokalizacji masztów i wiew teletransmisyjnych, zakaz ten nie dotyczy terenów oznaczonych 
na rysunku i tek`cie ”lanu symbolami 4KS i 8KS. 

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy urządzeL drenarskich i melioracyjnych: 

1) wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia melioracyjne muszą być zachowane z warunkiem 

drowno`ci i mowliwo`cią ”ogJębienia do rzędnej za”ewniającej swobodny od”Jyw wód do jeziora Mie-

dwie, a zagos”odarowanie terenu nie mowe utrudniać konserwacji i utrzymania tych urządzeL, 
2) w przypadku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami do”uszcza się ich ”rzebudowę, zachowując drow-

no`ć caJego systemu, w uzgodnieniu z odpowiednim organem wJa`ciwym do s”raw funkcjonowania 
systemów melioracji szczegóJowej i podstawowej. 

3) ustala się zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych, bezod”Jywowych zagJę-
bieL terenu oraz rowów melioracyjnychŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 9. 1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN o powierzchni ok 4,25 ha 

ustala się 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację obiektów garawowych, gos”odarczych i wiat, 

obiektów rekreacji ty”u basen, boisko sJuwących do uwytku wJasnego wJa`ciciela nieruchomo`ci, 
c) przez teren ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wy-

noszącą, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 20 m na stronę od jego osi, wszelka lokali-
zacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci w odlegJo`ci mniejszej niw ”odana wyma-

ga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 70%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 5,5 m do 7,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych ”rzy czym ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w ”oddaszu uwytko-

wym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja uwytkowa, 
d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub okapu od 2,8 m do 3,8 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szeroko`ć frontu 
zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 20º do 32º, 
g) ukJad kalenicy dowolny, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 1000 m², 

b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 1KŚ, 3KŚ i 02KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN o powierzchni ok. 3,40 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację obiektów garawowych, gos”odarczych i wiat, 

obiektów rekreacji ty”u basen, boisko sJuwących do uwytku wJasnego wJa`ciciela nieruchomo`ci, 
3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 

a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 6,5 m do 8,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w ”oddaszu uwytko-

wym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja uwytkowa 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 2,8 m do 3,8 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szeroko`ć frontu 
zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 28º do 40º, 
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g) ukJad kalenicy wedJug zasad okre`lonych na rysunku planu, 

h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 3KŚ, 5KŚ i 02KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP o powierzchni ok. 0,81 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zieleL urządzona, 
2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni wysokiej i niskiej ”oza strefą ograniczonego uwytkowa-

nia od linii elektroenergetycznych, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się wydzielenia ciągów ”ieszych i ”laców zabaw oraz 
lokalizację maJej architektury sJuwącej wy”oczynkowi i rekreacji, 

c) ”rzez teren ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia, strefa ograniczonego uwytkowania 35 m od 

osi gazociągu, wszelkie inwestycje względem sąsiedztwa istniejącej sieci w odlegJo`ci mniejszej 
niw ”odana wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 2% ”owierzchni terenu, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 90%, 

c) wysoko`ć obiektów kubaturowych o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym do 3,5 m, w tym jedna kon-

dygnacja uwytkowa 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 2,2 m do 2,5 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy - nie ustala się, 
f) ksztaJt dachu dowolny, 
g) ukJad kalenicy dowolny, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek - zakaz ”odziaJu 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 
6) Zasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - do”uszcza się wydzielenia ciągów ”ie-

szych, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 1KŚ, 3KŚ i 4KŚ wedJug rysunku ”lanuŁ 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KS o powierzchni ok. 0,54 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - obsJuga komunikacyjna, 
2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - parking z do”uszczeniem lokalizacji zes”oJu garawy dla samochodów 

o masie caJkowitej do 3,5 t 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację myjni oraz maJej architektury sJuwącej ob-

sJudze funkcji ”rzeznaczenia ”odstawowego, do”uszcza się równiew lokalizacji masztów i wiew 
jako podstaw lokalizacji urządzeL teletransmisyjnych, 

c) ”rzez teren ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 20 m 

na stronę od osi gazociągu, wszelka dziaJalno`ć inwestycyjna względem sąsiedztwa istniejącej 
sieci w odlegJo`ci mniejszej niw ”odana wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym do 4,5 m, w tym jedna kondygnacja nad-

ziemna, 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u do 3,8 m, 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym - nie ustala się, 
f) ksztaJt dachu jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 5º do 25º, 
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g) ukJad kalenicy dowolny, 
h) linie zabudowy wedJug ”rze”isów odrębnych, 
i) maszty i wiewe jako ”odstawy lokalizacji urządzeL teletransmisyjnych nalewy sytuować ”oza strefą 

ograniczonego uwytkowania linii wysokiego na”ięcia a w przypadku naruszenia tej strefy w uzgod-

nieniu z gestorem sieci, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek - zakaz ”odziaJu terenuŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 1KŚ i 4KŚ wedJug rysunku ”lanuŁ 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN o powierzchni ok. 4,19 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 
b) przeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację obiektów garawowych, gos”odarczych 

i wiat, 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych ”rzy czym ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w ”oddaszu uwytko-

wym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 7,5 m, w tym jedna 

kondygnacja uwytkowa, 
d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 2,8 m do 3,8 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 10 m do 24 m, szeroko`ć frontu 
zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwus”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 35º do 45º, 
g) ukJad kalenicy wedJug zasad okre`lonych na rysunku ”lanu, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 800 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) czę`ć terenu jest objęta strefą ochronną, 
b) dziaJania inwestycyjne zgodnie z § 6. 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 3KŚ, 4KŚ, 5KŚ, 01KŚW i 02KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN o powierzchni ok. 1,78 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

szeregowej, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające zabudowy mieszkaniowej - do”uszcza się lokalizację obiektów go-

spodarczych i wiat, 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 9,5 m do 10,5 m, w tym do trzech kon-

dygnacji nadziemnych gdzie ”rzynajmniej ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 4,5 m, w tym 

jedna kondygnacja uwytkowa, 
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d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 4,0 m do 5,5 m, 

e) szeroko`ć frontu zabudowy jednego segmentu budynku mieszkalnego od 9 m do 14,5 m, szero-

ko`ć frontu zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwus”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 40º do 45º, 
g) ukJad kalenicy wedJug zasad okre`lonych na rysunku ”lanu, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 280 m², maksymal-

na 470 m², warunek wielko`ci maksymalnej nie dotyczy dziaJek narownych i skrajnych segmentu, 

b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 9 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren jest objęty strefą ochronną, 
b) dziaJania inwestycyjne zgodnie z § 6. 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 01KŚW i 02KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U o powierzchni ok. 2,13 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa, 
2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - ”rojektowana zabudowa usJugowa o zatrudnieniu do 10 osób ty”u 
drobna wytwórczo`ć z do”uszczeniem lokalizacji obiektów gos”odarczych oraz wiat, magazynów, 
skJadów do uwytku wJasnego wJa`ciciela nieruchomo`ci w zakresie ”rowadzonej dziaJalno`ci, 

b) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci usJugowej ”owodującej ”rzekroczenia norm oraz negatywnie od-

dziaJywujących na zabudowę mieszkaniową w tym zakaz lokalizacji skJadów i magazynów o po-

wierzchni uwytkowej ”rzekraczającej 400 m², 
c) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zabudowa mieszkaniowa o Jącznej ”owierzchni do 30% ”owierzch-

ni ”rzeznaczonej ”o zabudowę, 
d) od strony terenów MN zachować ”as zieleni wysokiej i niskiej o szeroko`ci minimum 5 m 

e) ”rzez czę`ć terenu ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawo-

wej wynoszącą dla zabudowy usJugowej 35 m na stronę od osi gazociągu oraz strefa od linii wy-

sokiego na”ięcia, wszelka dziaJalno`ć inwestycyjna względem sąsiedztwa istniejącej sieci w od-

legJo`ci mniejszej niw ”odana wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40%, 

c) wysoko`ć zabudowy od 5,5 m do 7,5, w tym do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 3,8 m do 7,0 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy od 9 m do 30 m, 

f) ksztaJt dachu dowolny o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 5º do 30º, 
g) ukJad kalenicy dowolny, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 35 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren w czę`ci jest objęty strefą ochronną, 
b) dziaJania inwestycyjne zgodnie z § 6, 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ źakaz ”rowadze-

nia dziaJalno`ci wykraczające ”oza normy okre`lone ”rze”isami odrębnymi z uwagi na sąsiedztwo za-

budowy mieszkaniowej. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna od drogi 1KŚ wedJug rysunku ”lanuŁ 
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8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KS o powierzchni ok. 0.89 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - obsJuga komunikacji, 
2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - parking z do”uszczeniem lokalizacji zes”oJu garawy dla samochodów, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację myjni samochodowej oraz maJej architek-

tury sJuwącej obsJudze funkcji ”rzeznaczenia ”odstawowego, do”uszcza się równiew lokalizacji 
masztów i wiew jako ”odstaw lokalizacji urządzeL teletransmisyjnych, 

c) ”rzez teren ”rzebiega, strefa od linii wysokiego na”ięcia, 
3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 

a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 70% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym do 4,5 m, w tym jedna kondygnacja nad-

ziemna, 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u do 3,8 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym - nie ustala się, 
f) ksztaJt dachu jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 5º do 25º, 
g) ukJad kalenicy dowolny, 
h) linie zabudowy wedJug ”rze”isów odrębnych, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 3000 m², 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna od drogi 1KŚ, 2KŚ i 4KŚ wedJug rysunku ”lanuŁ 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN i 10MN o powierzchni kolejno ok. 5,30 ha 

i 1,11 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające zabudowy mieszkaniowej - do”uszcza się lokalizację obiektów gara-

wowych, gos”odarczych i wiat, 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 5,5 m do 8,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych ”rzy czym ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w ”oddaszu uwytko-

wym, wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja uwytkowa 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 2,8 m do 3,8 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szeroko`ć frontu 
zabudowy o przeznaczeniu uzupeJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 20º do 32º, 
g) ukJad kalenicy wedJug rysunku ”lanu, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren jest objęty strefą ochronną, 
b) dziaJania inwestycyjne zgodnie z § 6, 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna od drogi 02KŚW dla terenu 9MN, a dla terenu 10MN od drogi 02KDW i 2KD 

wedJug rysunku ”lanuŁ 
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10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN o powierzchni ok. 1,86 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację obiektów garawowych, gos”odarczych i wiat, 

obiektów rekreacji ty”u basen, boisko sJuwących do uwytku wJasnego wJa`ciciela nieruchomo`ci, 
3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 

a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych ”rzy czym ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w ”oddaszu uwytko-

wym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja uwytkowa 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 3,0 m do 4,0 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szeroko`ć frontu 
zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 30º do 45º, 
g) ukJad kalenicy wedJug zasad okre`lonych na rysunku ”lanu, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 5KŚ, 6KŚ, 7KŚ i 01KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN o powierzchni ok. 1,44 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 
b) przeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację obiektów garawowych, gos”odarczych i wiat, 

obiektów rekreacji ty”u basen, boisko sJuwących do uwytku wJasnego wJa`ciciela nieruchomo`ci, 
3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 

a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych ”rzy czym ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w ”oddaszu uwytko-

wym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja uwytkowa 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 3,0 m do 4,0 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szeroko`ć frontu 

zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 30º do 45º, 
g) ukJad kalenicy wedJug rysunku ”lanu, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 
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7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 5KŚ i 01KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MN o powierzchni ok. 2,20 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację obiektów garawowych, gos”odarczych i wiat, 

obiektów rekreacji ty”u basen, boisko sJuwących do uwytku wJasnego wJa`ciciela nieruchomo`ci, 
3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 

a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych ”rzy czym ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w ”oddaszu uwytko-

wym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja uwytkowa 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 3,0 m do 4,0 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szeroko`ć frontu 
zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 30º do 45º, 
g) ukJad kalenicy wedJug rysunku ”lanu, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) dopuszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 6KŚ, 7KŚ, 8KŚ, 01KŚW i 02KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MN o powierzchni ok. 2,25 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

szeregowej, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające zabudowy mieszkaniowej - do”uszcza się lokalizację obiektów go-

spodarczych i wiat, 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%, 

c) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 9,5 m do 10,5 m, w tym do trzech kon-

dygnacji nadziemnych gdzie ”rzynajmniej ostatnia kondygnacja winna mie`cić się w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym od 3,5 m do 4,5 m, w tym 

jedna kondygnacja uwytkowa, 
d) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu lub oka”u od 3,5 m do 5,5 m 

e) szeroko`ć frontu zabudowy dla jednego segmentu zabudowy mieszkaniowej od 9 m do 14,5 m, 

szeroko`ć frontu zabudowy o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - dowolna, 

f) ksztaJt dachu dwus”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 35º do 45º, 
g) ukJad kalenicy wedJug zasad okre`lonych na rysunku ”lanu, 
h) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 280 m², maksymal-

na 650 m², warunek wielko`ci maksymalnej nie dotyczy dziaJek narownych i skrajnych segmentu, 

b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 9 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
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c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 
narownych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 8KŚ i 01KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MW o powierzchni ok. 1,82 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - ”rojektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zJowona z bu-

dynków wolnostojących lub segmentów mieszkaniowych z wydzielonymi maksymalnie sze`cio-

ma mieszkaniami w jednej klatce, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające zabudowy mieszkaniowej - do”uszcza się dla budynków zlokalizo-

wanych ”rzy drodze 7KŚ lokalizację w ”arterze wbudowanych usJug, ”omieszczeL garawowych 

i gospodarczych, 

c) do”uszcza się wydzielenie ”rzestrzeniu ”ublicznej na której do”uszcza się lokalizację maJej archi-

tektury, urządzeL technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45%, 

c) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe być większy niw 1,0; 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej od 7,5 m do 11,5 m, wysoko`ć ”ozostaJych obiektów kuba-

turowych do 4,5 m, 

e) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu, rynny lub oka”u w budynku mieszkalnym - od 6 m do 

9 m, 

f) szeroko`ć elewacji budynku od 16 m do 35 m, 

g) ksztaJt dachu ”Jaski, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 3º 
do 15º, 

h) ukJad kalenicy dowolny 

i) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 

a) dopuszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionychŁ 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z dróg 7KŚ i 01KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MW o powierzchni ok. 2,99 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - ”rojektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zJowona z bu-

dynków wolnostojących lub segmentów mieszkaniowych z wydzielonymi maksymalnie czterema 

mieszkaniami w jednej klatce, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację wbudowanych garawowych i gospodar-

czych, do”uszcza się równiew wydzielenie ”rzestrzeniu ”ublicznej 
c) do”uszcza się lokalizację maJej architektury, urządzeL technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 

a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 45% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45%, 

c) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe być większy niw 0,9; 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej od 9,5 m do 11,5 m, wysoko`ć ”ozostaJych obiektów kuba-

turowych do 4,5 m, 

e) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu, rynny lub oka”u w budynku mieszkalnym - od 6 m do 

11 m, 

f) szeroko`ć elewacji budynku od 16 m do 30 m, 
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g) ksztaJt dachu ”Jaski, jedno-, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dacho-

wych od 3º do 15º, 
h) ukJad kalenicy dowolny, 
i) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 30 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z drogi 01KŚW wedJug rysunku planu. 

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MW o powierzchni ok. 1,30 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zJowona z bu-

dynków wolnostojących lub segmentów mieszkaniowych z wydzielonymi maksymalnie sze`cio-

ma mieszkaniami w jednej klatce, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające zabudowy mieszkaniowej - do”uszcza się dla budynków zlokalizo-

wanych od strony terenu 18UC 7KŚ lokalizację w ”arterze wbudowanych usJug, ”omieszczeL 
garawowych i gospodarczych, 

c) do”uszcza się wydzielenie ”rzestrzeniu ”ublicznej na której do”uszcza się lokalizację maJej archi-

tektury, urządzeL technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45%, 

c) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe być większy niw 1,0; 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej od 7,5 m do 11,5 m, wysoko`ć ”ozostaJych obiektów kuba-

turowych do 4,5 m, 

e) wysoko`ć od ”oziomu terenu do gzymsu, rynny lub oka”u w budynku mieszkalnym - od 6 m do 9 m, 

f) szeroko`ć elewacji budynku od 16 m do 35 m, 

g) ksztaJt dachu ”Jaski, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 3º 
do 15º, 

h) ukJad kalenicy dowolny 

i) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionychŁ 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z § 8, 
8) Śostę”no`ć komunikacyjna z drogi 01KDW i ”o”rzez teren 19KS wedJug rysunku ”lanuŁ 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18UC o powierzchni ok. 1,12 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - rozmieszczenie obiektów handlowych, 
2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowane obiekty handlowe, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zabudowa usJugowa, 
c) do”uszcza się wydzielenie ”rzestrzeniu ”ublicznej na której do”uszcza się lokalizację maJej archi-

tektury, urządzeL technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%, 

c) wysoko`ć zabudowy do 7,5 m, w tym jedna kondygnacja, 

d) szeroko`ć frontu zabudowy minimum 12 m, 
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e) ksztaJt dachu ”Jaski, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 3º 
do 35º, 

f) ukJad kalenicy dowolny, 
g) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni minimalnej 2000 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki 25 m, nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy dziaJek 

narownych, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionychŁ 
6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z drogi 7KD. 

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19KS o powierzchni ok. 0,51 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren obsJugi komunikacji, 
2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - parking dla samochodów o masie caJkowitej do 3,5 t 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się lokalizację maJej architektury sJuwącej obsJudze funk-

cji przeznaczenia podstawowego. 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek - zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren nie jest objęty strefą ochronną, 
6) Zasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna z drogi 01KŚW wedJug rysunku ”lanuŁ 

19. Dla terenu infrastruktury technicznej oznaczonego na rysunku planu symbolem IT o powierzchni 

ok. 0,1 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren lokalizacji urządzeL i obiektów w zakresie modernizacji, roz-

budowy i budowy infrastruktury technicznej w tym sJuwących zao”atrzeniu w wodę, energię elek-

tryczną, gaz, od”rowadzeniem `cieków, obsJugi telekomunikacyjnej; 
b) zakaz lokalizacji masztów i wiewŁ 

3) Warunki i wymagania ksztaJtowania zabudowy; 
a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%, 

b) do”uszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych o wysoko`ci do 4 m licząc od ”oziomu terenu 
do najwywszego ”unktu ”rzykrycia, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz ”odziaJu dziaJek - zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren jest objęty strefą ochronną wedJug ry-

sunku planu, 

6) źasady ochrony `rodowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionychŁ 
7) Ustalenia w zakresie komunikacji - nie dotyczy, 

8) Śostę”no`ć komunikacyjna wedJug rysunku ”lanuŁ 

20Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 1KŚ, o powierzchni ok. 

0,72 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 

b) w ”asie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 5 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
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6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym. 

21Ł Śla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 2KŚ, o powierzchni 

ok. 0,31 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 
b) w ”asie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmiotów 

i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowego, nie 
dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym. 

22Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 3KŚ i 4KD, o powierzchni 

kolejno ok. 0,32 ha i 0,78 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 
b) w ”asie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 5 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

23Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 5KŚ, o powierzchni ok. 

2,15 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 
b) w ”asie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

24Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 6KŚ, o powierzchni ok. 

0,16 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 
b) w pasie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
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6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

25Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 7KD, 8KD i 9KD o po-

wierzchni kolejno ok. 1,40 ha, 0,55 ha i 0,49 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 
b) w ”asie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

26Ł Śla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 01KDW, o powierzchni 

ok. 1,62 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga wewnętrzna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 
b) w ”asie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 5 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

27Ł Śla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 02KŚW, o powierzchni 

ok. 2,32 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy wedJug rysunku ”lanu, 
b) w ”asie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 4,5 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi z wydzielonych dziaJek; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

28Ł Śla terenu ciągu ”ieszego, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 03KŚP, o powierzchni ok. 

0,05 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - teren publiczny: 

a) ciąg ”ieszy ”as o szeroko`ci 6 m, 

b) minimalna szeroko`ci chodnika 2,5 m, 

c) zakaz lokalizacji w ”asie ciągu ”ieszego, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzed-

miotów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogo-

wego, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się, 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
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5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 10. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci na skutek ”odję-
cia niniejszej uchwaJy, w wysoko`ci od”owiednio dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem MN 
- 20%; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku i tek`cie planu symbolem MW 

- 20%; 

3) teren zabudowy usJugowej, oznaczony na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem U - 20%; 

4) teren rozmieszczenia obiektów handlowych, oznaczony na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem UC - 

20%; 

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem źP - 0,1%; 

6) tereny dróg ”ublicznych oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KŚ - 0,1%; 

7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KŚW - 0,1%; 

8) teren ciągu ”ieszego oznaczony na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KŚP - 0,1%; 

9) tereny obsJugi komunikacji oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem KS - 0,1%; 

10) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku i tek`cie ”lanu symbolem IT - 0,1%. 

§ 11. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne w granicach ”lanu, których zwarty obszar nie 
”rzekracza wielko`ci okre`lonych w przepisach w zakresie wymaganej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi w tym: N - 0,93 ha, Ps IVb - 17,98 ha, R IVb - 4,46 ha, R V - 20,34 ha, I IV - 5,02 ha. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KobylankaŁ 

§ 13. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy KobylankaŁ 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  
 

Irena Rybarczyk 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kobylanka o nazwie ｭŚuwy ”lan ”rzy GPź-cieｬ 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Kobylanka rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
Po za”oznaniu się z listą nieuwzględnionych ”rzez Wójta Gminy Kobylanka uwag wniesionych do wy-

Jowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego, Rada Gminy Kobylanka podtrzymuje rozstrzygnięcie Wójta Gminy KobylankaŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Kobylanka rozstrzyga, co nastę”uje: 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, to: 
1) realizacja inwestycji sieciowych - zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące ”rze”isy usta-

wy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z ”óuniejszymi zmia-

nami), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óuniejszymi zmianami), ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami) 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z ”óuniejszymi zmianami), 
2) realizacja inwestycji drogowych - zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące ”rze”isy Usta-

wy 21 marca 1985 r. o droga publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z ”óuniejszymi zmiana-

mi) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z ”óuniejszymi zmianami), Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z innymi obowią-
zującymi ”rze”isami, w tym m.in. z ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, 
ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ”rawem ochrony `rodowiska. 

S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL ”lanuŁ Tereny funkcjonalne, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy to tereny oznaczone symbolem KŚ i w zalewno`ci od ”otrzeb 
tereny oznaczone symbole IT. Realizacja inwestycji publicznej dla tego terenu polega na budowie publicz-

nej drogi gminnej klasy dojazdowej oraz sieci uzbrojenia podziemnego wraz z odpowiednimi sieciami nad-

ziemnymi. 

Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ujętych w planie, podlega przepi-

som ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy uwzględnieniu, we: 
1) wydatki majątkowe i inwestycje których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Rada 

Gminy Kobylanka w ｭWieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011-2021ｬ 
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2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowejŁ 
źadania celu ”ublicznego Gminy Kobylanka finansowane będą z budwetu gminy, z kredytów i ”owyczek, 

z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i ”orozumieL lub ”rzez inwestora na 
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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UCHWAIA NR XIII/82/11 

 RADY GMINY KOBYLANKA 

 z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

w s”rawie okre`lenia warunków udzielania bonifikat i wysoko`ci stawek ”rocentowych 

za ”rzeksztaJcenie ”rawa uwytkowania wieczystego nieruchomo`ci w ”rawo wJasno`ci. 

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i pkt 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ”rzeksztaJceniu ”rawa 
uwytkowania wieczystego w ”rawo wJasno`ci nieruchomo`ci (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; 

z 2007 r. Nr 191, poz. 1371; z 2009 r. Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 21, poz. 109; z 2011 r. Nr 187, 

poz. 1110) Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Wyrawa się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty w wysoko`ci 80% od o”Jaty 

z tytuJu ”rzeksztaJcenia ”rawa uwytkowania wieczystego w ”rawo wJasno`ci nieruchomo`ci, stanowią-
cych wJasno`ć Gminy Kobylanka, które są wykorzystywane lub ”rzeznaczone na cele mieszkaniowe. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ 3. Traci moc uchwaJa Rady Gminy w Kobylance Nr XVII/111/08 z dnia 28 lutego 2008 r. 

w s”rawie ustalenia stawki o”rocentowania rozJowonej na raty o”Jaty z tytuJu ”rzeksztaJcenia ”rawa uwyt-

kowania wieczystego w ”rawo wJasno`ciŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 41, poz. 884). 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie czternastu dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  
 

Irena Rybarczyk 
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UCHWAIA NR XIII/83/11 

 RADY GMINY KOBYLANKA 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ń11 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 wrze`nia 2Ń10 r. 

w s”rawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowo`ci Kobylanka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 wrze`nia 2010 r. w sprawie na-

dania nazwy urzędowej ulicy w miejscowo`ci Kobylanka § 1 otrzymuje brzmienie: ｭ§ 1Ł Nadaje się nazwę 
urzędową ulicy w miejscowo`ci Kobylanka zgodnie z zaJącznikiem graficznym: 1) ulica Li”owa - dla terenu 


