
 

 

UCHWAŁA NR XX/135/2012 

RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE 

z dnia 13 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   

dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 

a także w związku z uchwałą Nr XXXVII/366/2010 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30.03.2010 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew i uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej 

w Kleczewie z dnia 29.03.2011 r. zmieniającą uchwałę XXXVII/366/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 

terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew, Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew uchwalonego uchwałą Rady  

Miejskiej w Kleczewie Nr XXV/308/09 z dnia 17 listopada 2009 r., uchwala się zmianę  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze  

Gminy i Miasta Kleczew, zwaną dalej planem.  

2. Przebieg granic obszarów objętych zmianą planu przedstawiają rysunki planu w skalach 1;500,  

1:1000 i 1:2000, będące integralną częścią niniejszej uchwały i stanowiące do niej załączniki  

nr 1 do 72.  

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr 73 do niniejszej  

uchwały.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowi załącznik  

nr 74 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia, przedstawione na rysunkach 

zmiany planu:  

1) granica obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały,  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach  

zagospodarowania,  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 1993



3) symbole cyfrowe i literowe określające przeznaczenie terenów i wiążące ustalenia niniejszej  

uchwały z rysunkiem planu,  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter informacyjny lub stanowią propozycje rozwiązań  

szczegółowych i nie są ustaleniami niniejszego planu; należą do nich:  

1) linie podziału wewnętrznego terenów,  

2) stanowiska archeologiczne.  

§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:  

1) plan – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w  

niniejszej uchwale;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określona na rysunku planu, wyznaczająca  

najbliższe położenie frontowej ściany budynku względem frontu działki; dopuszcza się prze-  

kroczenie tej linii przez okapy, gzymsy, balkony, tarasy itp., jednak nie więcej niż o 1,5 m;  

3) przeznaczenie podstawowe – dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu;  

4) przeznaczenie dopuszczalne – sposób zagospodarowania terenu stanowiący uzupełnienie  

przeznaczenia podstawowego, wymagający spełnienia warunków określonych w planie;  

5) teren – obszar określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem  

literowym;  

6) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia terenu biologicznie czynna w rozumieniu  

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

7) wysokość budynku – maksymalna odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym  

punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego;  

8) blok garażowy – zespół połączonych ze sobą boksów garażowych.  

9) funkcja mieszkalna – pomieszczenia mieszkalne w budynku usługowym, z wykluczeniem  

lokalizacji budynku mieszkalnego (dotyczy terenów oznaczonych symbolem U).  

§ 4. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

  

MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,   

MN,U  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,  

U,MN  - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,   

MW,U  - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług,   

RM  - tereny zabudowy zagrodowej,  

RM,U  - tereny zabudowy zagrodowej i usług,  

U  - tereny zabudowy usługowej,   

US  - tereny sportu i rekreacji,   

P,U  - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,   

ZE  - tereny zieleni nieurządzonej,   

ZP,U  - tereny zieleni publicznej i usług,   
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ZE/WS  -  tereny zieleni nieurządzonej i wód powierzchniowych,   

ZL  - tereny lasów,  

R  - tereny rolnicze,   

DP  - droga publiczna – powiatowa,   

DG  - droga publiczna – gminna,   

Dw  - tereny dróg wewnętrznych,   

KX  - droga publiczna – ciąg pieszo-jezdny,   

KS,U  - tereny parkingów, garaży i usług,   

WS  - tereny wód powierzchniowych,   

K  - kanalizacja,   

E  - tereny elektroenergetyki – stacja transformatorowa.   

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) Na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację urządzeń komunalnej infrastruktury  

technicznej oraz wydzielanie dróg gminnych i gminnych ciągów pieszo - jezdnych o szerokości  

min. 6 m.  

2) Dla naziemnych urządzeń infrastruktury nie wymaga się zachowania ustalonych planem linii  

zabudowy.  

3) Ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia działki na 1,5 m.  

4) Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych w granicy z drogą  

publiczną.  

5) Wszelkie planowane na obszarze objętym planem budowle o wysokości równej i większej niż  

50 m npt należy każdorazowo zgłaszać do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych  

RP – przed wydaniem pozwolenia na ich budowę.  

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ustala się zakaz prowadzenia prac trwale naruszających stosunki gruntowo-wodne na  

obszarach objętych planem.  

2) Oddziaływanie projektowanych inwestycji nie może powodować na terenach sąsiednich  

obniżenia standardów środowiska, określonych w przepisach odrębnych.  

3) Należy zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń wysoką.  

4) Powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone powinny być pokryte zielenią lub uprawami,  

stanowiąc powierzchnie biologicznie czynne.  

5) Oddziaływanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie może  

wykraczać poza granice własnej nieruchomości.  

6) Lokalizację przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska należy dostosować do struktur  

hydrogeologicznych, ze względu na ochronę wód podziemnych.  

7) Dla terenów położonych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, przedstawionych na  

załącznikach graficznych nr 14, 18, 20, 22, 43, 44, 65, 66, 67, 68, 69, 70 i dla terenu  

położonego na obszaru Natura 2000, przedstawionego na załączniku graficznym  

nr 70 oraz dla terenów położonych na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego  
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Krajobrazu, przedstawionych na załącznikach graficznych nr 23, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 66, 67,  

68, 69, 70, obowiązują następujące zasady:  

a) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;  

b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie służą one ochronie przyrody lub  

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

8) Masy ziemne w szczególności wierzchnie, najbardziej żyzne warstwy gleby, przemieszczane  

w trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy w pierwszej kolejności zagospodarować  

w granicach działki, a w sytuacji kiedy nie będą mogły być w ten sposób wykorzystane,  

traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi,  

9) Realizacja nowych inwestycji musi respektować ustalone w planie parametry zabudowy oraz  

zasady zagospodarowania terenów.  

10) Ustala się obowiązek wyposażenia działek w miejsca do gromadzenia odpadów, urządzone  

zgodnie z istniejącym w gminie systemem oczyszczania i przepisami szczególnymi.  

11) Dopuszczalne poziomy hałasu na terenach oznaczonych w planie symbolem MN oraz RM  

należy przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

12) Dopuszczalne poziomy hałasu na terenach oznaczonych w planie symbolem MN,U oraz RM,U  

należy przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej.  

13) Dopuszczalne poziomy hałasu na terenach oznaczonych w planie symbolem MW,U  

należy przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

14) Tereny oznaczone w planie symbolami P, P,U oraz U, US, U,MN nie wymagają traktowania  

jako chronione pod względem akustycznym.  

15) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się podpiwniczenie budynków pod  

warunkiem spełnienia wymogów gruntowo – wodnych.  

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) Nową zabudowę należy projektować i realizować w sposób nie naruszający walorów  

otaczającej przestrzeni. W szczególności należy unikać stosowania zabudowy o formach  

nadmiernie eksponujących nową zabudowę, zwłaszcza o agresywnych barwach.  

2) Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarach występowania  

stanowisk archeologicznych, podczas inwestycji związanych z robotami ziemnymi wymagane  

jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania  

archeologiczne z odpowiednim organem ochrony zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na  

budowę.  

3) Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarach objętych  

ochroną konserwatorską lub w bliskim ich sąsiedztwie, podczas inwestycji związanych z  

robotami ziemnymi wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie  

uzgodnionym pozwoleniem na badania archeologiczne z odpowiednim organem ochrony  

zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: Nie ustala się.  
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§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania 

terenów w m. Kleczewie :  

1) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem KS, U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów, garaży i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni terenu;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5 % powierzchni terenu;  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 i 15 m od linii rozgraniczających,  

zgodnie z załącznikiem;  

- w projekcie budowlanym należy uwzględnić wyniki badań gruntowo-wodnych;  

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych  

przez zarządcę sieci; do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do gruntu, po zapewnieniu zgodności ich  

parametrów czystości z obowiązującymi normami.  

c) parametry zabudowy:  

- wysokość zabudowy 1 kondygnacji nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 5,0 m,  

- dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 40
0 
, pokrycie z dowolnego  

materiału, jednolite dla całego bloku garażowego;  

d) zasady podziału na działki dla garaży:  

- minimalna powierzchnia działki – 3 x 8 m,  

e) zasady podziału na działki dla usług:  

- minimalna powierzchnia działki – 400 m
2
.  

2) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 2 symbolem E ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny elektroenergetyki – stacja transformatorowa;  

b) dopuszcza się lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 3 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni terenu;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu;  

- zakazuje się nasadzeń zieleni przesłaniającej widoczność skrzyżowania;  

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4 m od linii rozgraniczających, z uwzględnieniem pola 

widoczności zgodnie z załącznikiem;  

- wjazd na teren z ul. Rutki (drogi powiatowej);  

- miejsca parkingowe – minimum 4;  

c) parametry zabudowy:  

- wysokość zabudowy 1 kondygnacja nadziemna;  

- wysokość maksymalna zabudowy – do 7,0 m;  
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- dachy dowolne, kryte dowolnym materiałem;  

d) zasady podziału na działki:  

- zakazuje się podziału.  

4) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 4 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej w maksymalnej ilości dwóch lokali  

mieszkalnych;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni terenu;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu;  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z istniejącą  

ulicą dojazdową;  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 100m
2 
powierzchni usługowej i mieszkalnej;  

d) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- szerokość elewacji frontowej do 19,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) parametry zabudowy garażowej lub gospodarczej:  

- wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 7,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie dowolne;  

f) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

5) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 5 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku mieszkalnego oraz co 

najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z terenami  

dróg, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  
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imitujących;  

d) parametry zabudowy usługowej i gospodarczej:  

- zabudowa usługowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m,  

6) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 5 symbolem DP ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – powiatowa,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających –15 m, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej  

uchwały.  

7) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 6 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%,  

- dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy z działka nr ewid. 16/1,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z terenem  

drogi gminnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 600 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m,  

8) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 6 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  
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- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 8 m, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej  

uchwały.  

9) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 7 symbolem MW,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług;  

b) zakazuje się lokalizacji samodzielnych budynków usługowych,  

c) teren stanowi uzupełnienie otaczających terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

d) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 100%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 0%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 1 miejsce parkingowe dla 1 lokalu  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- usługi należy lokalizować w parterze budynku wielorodzinnego,  

- linia zabudowy – nie ustala się;  

e) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 14,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 34,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  

imitujących; dopuszcza się dachy płaskie,  

f) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie ustala się.  

10) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 8 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 4 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,  

- dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od południowej granicy terenu;  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  
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- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- podział na dwie działki o minimalnej powierzchni 700 m
2
,  

11) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 8 symbolem Dw ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – 4,5 m, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej  

uchwały,  

12) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 9 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) ustala się zakaz lokalizacji stacji paliw gazowych i płynnych;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu, zgodnie  

z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

d) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  

imitujących;  

e) parametry zabudowy usługowej i gospodarczej:  

- zabudowa usługowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

f) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  
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13) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 10 symbolem P ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;  

b) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć o zasięgu uciążliwości nie wykraczającym poza  

granice własnej nieruchomości;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 60%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą, zgodnie  

z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,  

- miejsca parkingowe – co najmniej 2 miejsca na 3 osoby zatrudnione oraz 1 miejsce na  

każde 100 m
2 
powierzchni produkcyjnej dla pojazdów dostawczych,  

- obsługa komunikacyjna terenu drogami wewnętrznymi,  

- dla funkcji powodujących możliwość przenikania substancji szkodliwych do gruntu i wód  

gruntowych należy zastosować odpowiednie rozwiązania zabezpieczające;  

d) parametry zabudowy:  

- zabudowa o wysokości do 2 kondygnacji,  

- wysokość całkowita zabudowy do 7,5 m,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1500 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

14) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 10 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 7 m, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej 

uchwały.  

15) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 11 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 7 m, zgodnie z załącznikiem nr 11  

do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

16) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 12 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  
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- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 7 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym, zgodnie 

z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia § 7 pkt 2;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki - 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

17) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 12 symbolem P,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i  

usług – powiększenie przyległego terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni terenu,  

- miejsca parkingowe – istniejące na przyległym terenie ZGK;  

c) parametry zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- szerokość elewacji frontowej do 50,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

d) parametry zabudowy garażowej lub gospodarczej:  

- wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 5,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

18) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 12 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  
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c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 6 m, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej  

uchwały.  

19) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 13 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 10 m, zgodnie z załącznikiem nr 13 do 

niniejszej  

uchwały.  

20) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 13 symbolem KX ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – ciąg pieszo-jezdny, ścieżka rowerowa,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiekty małej architektury,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 6 m, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej  

uchwały.  

21) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 13 symbolem E ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny elektroenergetyki – stacja transformatorowa;  

b) dopuszcza się lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

22) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 13 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m i 5 m od linii rozgraniczających terenu z drogami  

gminnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  

imitujących;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  
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- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

23) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 13 symbolem US ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren sportu i rekreacji – powiększenie przyległego terenu  

stadionu,  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni terenu,  

- miejsca parkingowe – istniejące na przyległym terenie;  

c) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

d) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie określa się.  

24) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 13 symbolem P,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów  

i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni terenu,  

- dopuszcza się lokalizację zabudowy przy północnej lub południowej granicy działki,  

- miejsca parkingowe – co najmniej 2 na 50 m
2 
powierzchni usługowej lub 1 miejsce  

parkingowe na 3 zatrudnionych dla funkcji produkcyjnej, składów i magazynów;  

c) parametry zabudowy:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- szerokość elewacji frontowej do 12,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

d) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

25) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 14 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  
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- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 16 m i 5 m od linii rozgraniczających terenu z drogami  

gminnymi,5 m i 6 m od linii rozgraniczających terenu z istniejącymi rowami, z zgodnie z  

załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  

imitujących;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

26) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 14 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 8 m, zgodnie z załącznikiem nr 14  

do niniejszej uchwały  

27) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 14 symbolem WS ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych;  

b) utrzymuje się istniejący rowy melioracyjne;  

c) nakazuje się zapewnić możliwość przejazdu wzdłuż rowu dla służb melioracyjnych.  

28) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 15 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą gminną,  

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej :  
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- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  

imitujących;  

d) parametry zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa usługowa, garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

29) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 16 symbolem MN, U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 20 m i 24 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  

imitujących;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie ustala się.  

30) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 17 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 60%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 10%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  
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mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 100 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 3m i 5 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały,  

- dopuszcza się zabudowę przy granicy z działką nr ewid. 29/1;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 12,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 17,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów ją  

imitujących; dopuszcza się dachy płaskie;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza do 2 kondygnacji,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie ustala się.  

31) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 18 symbolem U,MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 50%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 7,6 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej, usługowej :  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne,  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  
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- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

32) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 19 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą  

powiatową,  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 100m
2 
powierzchni usługowej i mieszkalnej,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

d) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- szerokość elewacji frontowej do 19,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) parametry zabudowy garażowej lub gospodarczej:  

- wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 7,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie dowolne;  

f) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

33) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 20 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową i 5 m od linii rozgraniczających terenu z drogą gminną, zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej, usługowej :  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  
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- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie  

z dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne,  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 700 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

34) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 20 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej;  

b) adaptuje się istniejący zabytkowy wiatrak koźlak z 1850 r.;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni  

usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową, zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

d) parametry zabudowy usługowej :  

- wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 12,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

35) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 20 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 8 m, zgodnie z załącznikiem nr 20  

do niniejszej uchwały.  

36) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 21 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  
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b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową, zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej, usługowej :  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne,  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa usługowa, garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 600 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 19 m.  

37) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 22 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oraz  

10 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną, zgodnie z załącznikiem nr 22 do niniejszej  

uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 17,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  
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d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki - 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

38) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 22 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna - gminna;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – 7, m 8 m, 10 m i 12 m, zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej uchwały.  

39) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 22 symbolem ZE ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni nieurządzonej;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- zakazuje się lokalizacji budynków,  

d) zasady podziału terenu na działki:  

- nie ustala się.  

40) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 23 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) dopuszcza się lokalizację stacji paliw;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 7 m od linii rozgraniczającej z drogą  

powiatową,  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 100m
2 
powierzchni usługowej;  

d) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna,  

- szerokość elewacji frontowej do 30,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki - 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

41) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 24 symbolem ZP,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni publicznej i usług;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury technicznej;  
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c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% powierzchni terenu,  

- linii zabudowy nie ustala się,  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 100m
2 
powierzchni usługowej;  

d) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy – 1kondygnacja nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 7,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) zasady podziału terenu na działki budowlane:  

- nie określa się.  

42) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 24 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) dopuszcza się obiekty zbiorowego zamieszkania ( baza hotelowo – szkoleniowa);  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- linia zabudowy – nie określa się,  

- miejsca parkingowe – minimum 3 na 100m
2 
powierzchni usługowej;  

d) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,  

- szerokość elewacji frontowej do 50,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 12,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie określa się.  

43) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 25 symbolem P,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów  

i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą  

gminną,  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 3 osoby zatrudnione;  

c) parametry zabudowy:  

- wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna,  

- szerokość elewacji frontowej do 30,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  
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- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

d) zasady podziału terenu na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

44) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 26 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) dopuszcza się obiekty zbiorowego zamieszkania;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15 m od linii rozgraniczającej z drogą  

gminną,  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 3 osoby zatrudnione,  

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy wykonać badania warunków gruntowo-  

wodnych;  

d) parametry zabudowy:  

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- szerokość elewacji frontowej do 40,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 12,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) zasady podziału terenu na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki - 1500 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

45) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 26 symbolem ZE/WS ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni nieurządzonej i wód powierzchniowych;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów usługowych  

służących funkcji rekreacyjnej;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – do 10% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% powierzchni terenu,  

- miejsca parkingowe – co najmniej 10 miejsc parkingowych;  

- linii zabudowy – nie ustala się,  

d) parametry obiektów usługowych służących funkcji rekreacyjnej:  

- powierzchnia zabudowy obiektu – do 120 m
2
,  

- wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) zasady podziału terenu na działki:  

- nie ustala się.  

46) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 27 i 28 symbolem MN,U ustala się:  
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a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną i drogą wojewódzką, zgodnie z załącznikami nr 27 i 28 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne,  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

47) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 29 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6 m i 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną, zgodnie z załącznikami nr 29 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne,  
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d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

48) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 29, 30, 31, 32, symbolem K ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny kanalizacji – istniejąca przepompownia ścieków;  

b) dopuszcza się lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

49) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 33 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczających z drogą gminną i  

6 m od linii rozgraniczającej z istniejącym rowem, zgodnie z załącznikami nr 33 do  

niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne,  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

50) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 33 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, zgodnie z załącznikiem nr 33 do niniejszej  

uchwały.  
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51) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 34 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną, zgodnie z załącznikami nr 34 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m,  

- dopuszcza się wydzielenie dróg gminnych o szerokości min. 8 m.  

52) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 35 symbolem K ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren kanalizacji – oczyszczalnia ścieków;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą  

gminną,  

- miejsca parkingowe – nie ustala się;  

c) parametry zabudowy:  

- wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna,  

- szerokość elewacji frontowej do 10,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 5,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

d) zasady podziału terenu na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  
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53) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 36 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 7 m, zgodnie z załącznikiem nr 36  

do niniejszej uchwały.  

54) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 37 i 38 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną, zgodnie z załącznikami nr 37 i 38 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

55) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 39 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej – boisko sportowe;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 5% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą  

gminną,  

- miejsca parkingowe – minimum 10 stanowisk,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  
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c) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna,  

- szerokość elewacji frontowej do 30,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

d) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

56) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 39 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną, zgodnie  

z załącznikiem nr 39 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

57) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 40 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną, zgodnie z załącznikiem nr 40 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  
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- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

58) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 41 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną oraz 10 m od istniejącego rowu melioracyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 41  

do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

59) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 42 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  
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- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 16 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną, zgodnie 

z załącznikiem nr 42 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 11,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- zakazuje się podziału.  

60) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 43 symbolem RM,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową, zgodnie z załącznikiem nr 43 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie ustala się.  

61) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 44 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  
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- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie 

z załącznikiem nr 44 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

62) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 45 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową, 5 m od linii rozgraniczających terenu z drogą wewnętrzną oraz 15 m od osi linii  

WN 110kV;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 30 – Poz. 1993



e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

63) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 45 symbolem Dw ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, zgodnie z załącznikiem nr 45 do niniejszej  

uchwały.  

64) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 46, 47, 48, 49, symbolem K ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny kanalizacji – istniejąca przepompownia ścieków;  

b) dopuszcza się lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

65) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 50 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15 m od linii rozgraniczającej z drogą  

wojewódzką i z drogą powiatową, 6 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną  

oraz 4 m od linii rozgraniczającej z istniejącym rowem melioracyjnym,  

- minimalna odległość zabudowy od skrajnego przewodu linii SN 15kV – 5 m,  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 100m
2 
powierzchni usługowej i mieszkalnej;  

d) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- szerokość elewacji frontowej do 19,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) parametry zabudowy garażowej lub gospodarczej:  

- wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 7,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie dowolne;  

f) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

66) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 51 symbolem U,MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  
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- wskaźnik powierzchni zabudowy do 50%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 7,6 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

powiatową, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały,  

- w obszarze występowania stanowiska archeologicznego należy stosować ustalenia  

§ 7 pkt 2;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej, usługowej :  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne,  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

67) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 52 symbolem RM ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogą  

gminną;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie  

z dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  
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- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie określa się.  

68) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 53 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15 m od zachodniej granicy działki i 10 m od linii  

rozgraniczającej z drogą gminną, zgodnie z załącznikiem nr 53 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

69) Na terenie oznaczonym na załącznikach nr 54, 55, 56, 57 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających terenu z drogami  

gminnymi, zgodnie z załącznikami nr 54,55,56,57 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  
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- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

70) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 58 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową  

i 5 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną - gminną, zgodnie z załącznikiem nr 58 do  

niniejszej uchwały,  

- obsługa komunikacyjna drogą publiczną - gminną o minimalnej szerokości 8 m,  

zgodnie z załącznikiem graficznym,  

- minimalna odległość zabudowy od osi linii WN 110kV – 15 m,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 11,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

71) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 58 symbolem DG ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna – gminna,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 8 m, zgodnie z załącznikiem nr 58  
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do niniejszej uchwały.  

72) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 58 symbolem R ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze,  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

73) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 59 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową,  

zgodnie z załącznikiem nr 59 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 11,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

74) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 60 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 20 m od linii rozgraniczającej z drogą wojewódzką  

i 6 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną od strony południowej oraz 10 m od linii  

rozgraniczającej z drogą gminną od strony wschodniej, zgodnie z załącznikiem nr 60  

do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  
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- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 750 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

75) Na terenie oznaczonym na załącznikach nr 61, 62, 63 i 64 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej terenu z drogą gminną,  

zgodnie z załącznikami nr 61, 62, 63 i 64 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

76) Na terenie oznaczonym na załącznikach nr 65 i 66 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  
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- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną,  

zgodnie z załącznikami nr 65 i 66 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 11,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

77) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 67 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie jednej z funkcji podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej terenu z drogą gminną,  

zgodnie z załącznikiem nr 67 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  
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- minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 25 m.  

78) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 68 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni terenu,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą  

gminną,  

- miejsca parkingowe – minimum 2 na 100 m
2 
powierzchni usługowej i mieszkalnej;  

c) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  

- szerokość elewacji frontowej do 19,0 m,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

d) parametry zabudowy garażowej lub gospodarczej:  

- wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna,  

- wysokość całkowita zabudowy do 7,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie określa się.  

79) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 68 symbolem MN,U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- dopuszcza się samodzielne występowanie na działce budowlanej jednej z funkcji  

podstawowych,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej terenu z drogą gminną,  

zgodnie z załącznikiem nr 68 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej i usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 25,0 m,  

- dach dla zabudowy mieszkaniowej wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z  

dachówki lub materiałów ją imitujących;  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  
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d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 20 m.  

80) Na terenie oznaczonym na załącznikach nr 69 symbolem MN ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%,  

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca parkingowe dla budynku  

mieszkalnego,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną,  

zgodnie z załącznikiem nr 69 do niniejszej uchwały,  

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 11,0 m,  

- dach wielospadowy o nachyleniu połaci 25
0 
-45

0 
, pokrycie z dachówki lub materiałów  

ją imitujących;  

d) parametry zabudowy gospodarczej:  

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

- minimalna szerokość frontu działki – 22 m.  

81) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 70 symbolem US ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – teren usług sportu i rekreacji,  

b) dopuszcza się lokalizację terenowych obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów  

małej architektury,  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni terenu,  

- miejsca parkingowe – minimum 30 stanowisk,  

- linie zabudowy – nie ustala się,  

- należy zachować zwarte grupy zadrzewień;  

d) parametry zabudowy:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  
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- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- dach dowolny, pokrycie z dowolnego materiału;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie określa się.  

82) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 70 symbolem ZL ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;  

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury;  

c) zasady zagospodarowania terenu:  

- adaptuje się istniejące obiekty kubaturowe z możliwością remontów,  

- zakazuje się lokalizacji nowych budynków,  

d) zasady podziału terenu na działki:  

- nie określa się.  

83) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 71 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej – świetlica wiejska;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 30%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić min.2 miejsca parkingowe na 50 m
2 
 

powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15 m od linii rozgraniczającej terenu z drogą  

powiatową, zgodnie z załącznikiem nr 71 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 35,0 m,  

- dach zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki:  

- nie określa się.  

84) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 72 symbolem U ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej;  

b) zasady zagospodarowania terenu:  

- wskaźnik powierzchni zabudowy działek – do 40%,  

- powierzchnia biologicznie czynna działek – min. 20%,  

- w granicach nieruchomości należy zapewnić min. 1 miejsce parkingowe na 50 m
2 
 

powierzchni usługowej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej terenu z drogami  
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powiatowymi, zgodnie z załącznikiem nr 72 do niniejszej uchwały;  

c) parametry zabudowy usługowej:  

- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m,  

- szerokość elewacji frontowej do 35,0 m,  

- dach dla zabudowy usługowej – dowolny, pokrycie dowolne;  

d) parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:  

- zabudowa garażowa i gospodarcza jednokondygnacyjna,  

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;  

e) zasady podziału na działki budowlane:  

- nie określa się.  

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

1) Na wszystkich obszarach objętych planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas  

ziemnych.  

2) Na wszystkich obszarach objętych planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo  

powodzi.  

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej:  

1) na całym obszarze opracowania dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego i  

wydzielanie terenu dla ich potrzeb,  

2) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe,  

3) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,  

4) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej,  

5) odprowadzanie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej; jako rozwiązanie przejściowe,  

do czasu oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków  

w zbiornikach szczelnych, z zapewnieniem ich wywozu do oczyszczalni.  

6) odprowadzanie wód opadowych do studni chłonnej lub poprzez rozsączenie na  

nieutwardzonym terenie w granicach posesji; zakazuje się powierzchniowego  

odprowadzania wód opadowych poza granice nieruchomości,  

7) zasilanie w energię elektryczna z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z rozwiązaniem  

uzgodnionym z przedsiębiorstwem energetycznym na etapie programowania i projektowania  

realizacyjnego,  

8) na terenie objętym niniejszym planem dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i  

sieci zasilających średniego oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb  

i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne,  

9) dopuszcza się budowę linii średniego i niskiego napięcia jako napowietrznych, wspólnych  

dla sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej,  
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10) realizacja innych elementów uzbrojenia na warunkach określonych w przepisach  

szczególnych.  

§ 12. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło :  

1) Zakazuje się stosowania jako źródeł ciepła takich paliw i urządzeń do ich spalania, które nie odpowiadają 

wymogom ochrony powietrza atmosferycznego,  

2) Do celów grzewczych realizacja źródeł ciepła takich jak: paliwo gazowe, płynne, paliwa charakteryzujące 

się najniższym wskaźnikami emisyjnymi oraz wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł 

energii,  

3) Stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.  

§ 13. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

1) obowiązek odpadów niebezpiecznych powstałych w procesach technologicznych w  

wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w sposób zgodny z planem  

gospodarki odpadami gminy z uwzględnieniem segregacji odpadów.  

2) odpady komunalne z posesji należy w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi, a jeżeli z  

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn  

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z  

wymaganiami ochrony środowiska oraz gminnym planem gospodarki odpadami.  

§ 14. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:  

1) Wody opadowe i roztopowe z posesji należy zagospodarować we własnym zakresie bez  

naruszania interesu osób trzecich,  

2) Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i placów,  

dachów oraz terenów utwardzonych kanałami otwartymi do urządzeń podczyszczających, i  

dalej do odbiorników wód deszczowych,  

3) Docelowo odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni  

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z  

przepisami odrębnymi lub ich retencjonowanie i wtórne wykorzystanie do celów  

nawodnień po uprzednim podczyszczeniu do jakości określonej w przepisach odrębnych,  

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

1) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów o charakterze tymczasowym, niezwiązanych z realizacją  

ustaleń planu.  

2) Ustala się zakaz ustawiania na terenach zabudowy rekreacyjnej karoserii pojazdów, kiosków,  

barakowozów itp. w celach nie związanych z prowadzeniem budowy budynku rekreacyjnego.  

3) Do czasu zakończenia inwestycji przewidzianych niniejszą uchwałą dopuszcza się  

dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów.  

§ 16. Granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji. Nie występują na obszarze planu.  

§ 17. Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na cele określone w uchwale.  

§ 18. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysokości:  
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Symbol przeznaczenia terenu  Wysokość stawki procentowej  

P; P,U  20%  

U; KS,U  20%  

MN,U; U,MN  20%  

MN; MW,U  20%  

pozostałe  0%  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kleczewa.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

  

 

Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Kleczewie 

 (-) Maciej Trzewiczyński 
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