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2. Obszar morskich ”ortów, o których mowa w ust. 1, okre`la roz”orządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 21 czerwca 2005 r. w s”rawie ustalenia granic ”ortów morskich w Szczecinie i Policach od strony 

lądu (Dz. U. Nr 119, poz. 1010; z 2008 r. Nr 131, poz. 832; z 2009 r. Nr 164, poz. 1310) oraz rozpo-

rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze`nia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego 

w Policach od strony lądu (Dz. U. Nr 164, poz. 1309). 

§ 2. 1. Terytorialny zasięg morskiego ”rzej`cia granicznego Trzebiew obejmuje obszar morskiego portu 

rybackiego w TrzebiewyŁ 

2. Obszar portu morskiego, o którym mowa w ust. 1, okre`la roz”orządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebiewy od strony lądu 
(Dz. U. Nr 105, poz. 871). 

§ 3. 1. Terytorialny zasięg morskiego przej`cia granicznego Nowe War”no obejmuje obszar portu 

morskiego w Nowym Warpnie. 

2. Obszar portu morskiego, o którym mowa w ust. 1, okre`la roz”orządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym War”nie od strony lądu 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 20). 

§ 4. 1. Linia ”rzebiegu granic ”ortów morskich Szczecin i Police, stanowiących granicę ”rzej`ć gra-

nicznych, oznaczona jest na ma”ach w skali w skali 1:500, 1:1000 i 1:5000, które są dostę”ne do wglą-
du w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Urzędzie Miasta Szczecin, Urzędzie Gminy i Miasta Police, Urzę-
dzie Gminy i Miasta Goleniów, Starostwie Powiatowym w Policach oraz w Starostwie Powiatowym 

w Goleniowie. 

2. Linia przebiegu granic portu morskiego Trzebiew, stanowiącego granicę ”rzej`cia granicznego, 
oznaczona jest na mapie w skali 1:1000 oraz na ma”ie ”rzeglądowej w skali 1:2000, które są dostę”ne 
do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym w Policach oraz w Urzędzie 
Gminy Police. 

3. Linia przebiegu granic portu morskiego Nowe War”no, stanowiącego granicę ”rzej`cia granicznego, 
oznaczona jest na mapie 1:1000 oraz na ma”ie ”rzeglądowej w skali 1:2000, które są dostę”ne do wglą-
du w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym w Policach oraz w Urzędzie Gminy No-

we Warpno. 

§ 5. Roz”orządzenie wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodnio”omorskiego. 

 

Wojewoda Zachodniopomorski: 

Marcin Zydorowicz 
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UCHWAIA NR XXXV/382/09 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

 z dnia 28 wrze`nia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Borne Sulinowo. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

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



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15591 ｦ Poz. 2708 

 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIV/284/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 czerwca 

2005 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 

Borne Sulinowo ”rzyjętym uchwaJą Nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 

2003 r., zmieniony uchwaJą Nr XIV/145/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 grudnia 

2007 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo, obejmu-

jący obszar o ”owierzchni 535,1 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo 

opracowane w skali 1:2000, (arkusze od A-1 do A-6); 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny dla terenu objętego ”lanem; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Śefinicje ”ojęć i sformuJowania terminów uwywane w ”lanie nalewy rozumieć jako towsame z poję-
ciami i sformuJowaniami okre`lonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prze-

”isach odrębnychŁ 

4Ł Ilekroć w uchwale uwywa się innych ”ojęć takich jak: 

1) zieleL izolacyjna - nalewy ”rzez to rozumieć ”as zieleni tworzący, tzw. ekrany akustyczne (gatunki 

o dJugim okresie wegetacji) o szeroko`ci dostosowanej do okre`lonej sytuacji ”rzestrzennej, zJowony 
z gatunków od”ornych na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjonalnie i o”tycznie obiekty uciąwliwe 
od terenów sąsiednich; 

2) wysokie walory architektoniczne - nalewy ”rzez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, które 
charakteryzują się wJa`ciwymi proporcjami, trwaJymi i dobrymi jako`ciowo materiaJami budowlanymi 

i wykoLczeniowymi oraz nawiązują, bądu nie ”ozostają w dysharmonii z sąsiednimi obiektami; 

3) front dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki budowlanej, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

4) front budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku, usytuowaną wzdJuw drogi, z której na-

stę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 
5) usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, której celem jest zas”okojenie ”otrzeb ludno`ci (w szcze-

gólno`ci usJugi handlu i gastronomi), a nie wytwarzanie metodami przemysJowymi dóbr materialnych, 

przy czym dziaJalno`ć ta nie mowe ”owodować uciąwliwo`ci w emisji substancji, energii oraz haJasu 
i nie mowe być ”rzedsięwzięciem, dla którego jest wymagane lub mowe być wymagane s”orządzenie 
ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko); 

6) kondygnacja - oznacza to kondygnację nadziemną; 
7) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteruŁ 

Do powierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej 
poziomu terenuŁ Śo ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących w obrębie ”rzy-

ziemia takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie 
wgJębne (cofnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 

szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku, 
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ｦ do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrz-
nych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów 
dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, 

ｦ do ”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocni-

czych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 
8) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której musi być umieszczona `ciana 

frontowa projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci, bez prawa jej przekraczania 

w kierunku linii rozgraniczającej ulicy; 
9) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, `ciana frontowa 

budynku nie mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej ulicyŁ 

5Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) budynki o warto`ciach zabytkowych; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) ”rojektowane granice dziaJek; 
7) gJówne ”rzestrzenie ”ubliczne; 
8) linie energetyczne `redniego na”ięcia SN ze strefą bez”ieczeLstwa, w tym linie do ”rzeJowenia; 
9) granice strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej - ukJadu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej; 
10) granice strefy ｭKｬ ochrony konserwatorskiej krajobrazowej; 

11) granice bez”o`redniej i ”o`redniej ochrony ujęcia wody; 
12) lokalizacje pomników ”rzyrody; 
13) lokalizacje gJównych ciągów ”ieszych i `ciewek rowerowych; 

14) lokalizacje ”arkingów ogólnodostę”nych w ramach terenów o innych funkcjachŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów: 

1. Na rysunku oznaczono symbolami ”rzeznaczenie terenów: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) U - tereny zabudowy usJugowej; 
4) Uo - tereny zabudowy usJugowej o`wiaty; 
5) Ua - tereny zabudowy usJugowej administracji; 

6) Uk - tereny zabudowy usJugowej kultury; 
7) Ukr - tereny zabudowy usJugowej kultu religijnego; 
8) Uz - tereny zabudowy usJugowej zdrowia; 
9) US - tereny sportu i rekreacji; 

10) Ut - tereny zabudowy usJugowej turystyki; 
11) P - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; 
12) Um - tereny zabudowy usJug komunalnych; 

13) ZP - tereny zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
14) ZC - cmentarze; 

15) ZL - lasy; 

16) ZN - tereny zieleni nieurządzonej; 
17) LR - tereny zabudowy związanej z obsJugą lasów; 
18) Kk - tereny kolei; 

19) E - tereny obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (trafostacje); 
20) W - tereny obiektów i urządzeL wodociągowych; 
21) C - tereny obiektów i urządzeL cie”Jownictwa; 
22) K - tereny obiektów i urządzeL kanalizacji; 
23) T - tereny obiektów i urządzeL telekomunikacji (wiewe stacji bazowych telefonii komórkowej); 
24) IT - tereny obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 
25) KP - terenu placu publicznego; 
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26) KDz - tereny ulic publicznych - zbiorczych; 

27) KDl - tereny ulic publicznych - lokalnych; 

28) KDd - tereny ulic publicznych dojazdowych; 

29) KDW - tereny ulic wewnętrznych; 
30) KDWx - tereny ulic wewnętrznych - ciągi ”iesze; 
31) Kg - tereny zabudowy garawowej; 
32) Kp - tereny ”arkingów; 
33) Kl - tereny lotniska sportowego - lądowiskaŁ 

2Ł Na rysunku oznaczono takwe kombinacje ”owywszych symboli co oznacza, we na danym terenie 

ustalono jedno do czterech ”rzeznaczeL dotyczących zarówno terenu jak i ”oszczególnych dziaJek budow-

lanych, przy czym na jednej dziaJce budowlanej mowe być zrealizowana jedna lub dwie funkcje, chyba we 
ustalenia szczegóJowe stanowią inaczejŁ 

3Ł Na dziaJkach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi ”oJowonych na terenach, których ozna-

czenia skJadają się między innymi z symboli MN,MW, zakazuje się realizacji nowej zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej wolnostojącejŁ 

4. Na terenach oznaczonych symbolami MN,MW zakazuje się realizacji nowej zabudowy mieszkanio-

wej mieszanej (wielorodzinnej i jednorodzinnej wolnostojącej), w ramach jednej dziaJki budowlanejŁ 

5. Na wszystkich terenach usJug turystycznych oznaczonych symbolem Ut nalewy lokalizować wysoko-

standardowe usJugi turystyczne (zabudowa ”ensjonatowa, hotelowa), chyba we ustalenia szczegóJowe 
stanowią inaczej; w ”rzy”adku lokalizacji usJug turystycznych wraz z zabudową mieszkaniową ustala się 
formę usJug hotelowych - pensjonat. 

6Ł Na wszystkich terenach usJugowych (U), usJug turystycznych (Ut) oraz terenów usJugowo-

”rodukcyjnych (U,P) do”uszcza się lokalizację mieszkania dla wJa`ciciela obiektu lub mieszkania sJuwbowegoŁ 

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

1) nalewy zachować i kontynuować lokalizację tradycyjnej (dawniej koszarowej) wolnostojącej zabudowy 
mieszkaniowej i usJugowej, wJa`ciwej dla charakteru ”rzestrzeni miasta; 

2) nakazuje się zachowanie warto`ciowej historycznej zabudowy `wiadczącej o towsamo`ci ”rzestrzen-

nej miasta, w szczególno`ci obiektów okre`lonych na rysunku ”lanu jako obiekty o warto`ciach za-

bytkowych; 

3) na terenach historycznej zabudowy ustala się zasadę zachowania obecnej intensywno`ci zabudowy; 

w ustaleniach szczegóJowych niezalewnie od ”arametru ”owierzchni zabudowy okre`lono tereny, dla 
których zakazuje się realizacji nowych budynków ”oza juw istniejącymi na wydzielonych dziaJkach; 

4) zabrania się lokalizacji kolejnych budynków (z wyjątkiem budynków ”omocniczych takich jak garawe, 
budynki gos”odarcze, ”awilony s”ortowo rekreacyjne chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią ina-

czej) na terenach juw zabudowanych obiektami o warto`ciach zabytkowych, na zabudowanych juw 
wydzielonych dziaJkach; 

5) w ”rzy”adku rozbiórki obiektów o warto`ciach zabytkowych, wynikających ze zJego stanu technicz-

nego i realizacji nowego budynku ustala się obowiązek ich budowy w dotychczasowych liniach zabu-

dowy; nowo”rojektowane budynki winny odtwarzać gabaryty, geometrię dachów i zasadniczą kom-

”ozycję elewacji budynku rozebranego; 
6) do”uszcza się ograniczoną rozbudowę istniejących budynków ”olegającą na: 

ｦ dobudowie niezbędnych ganków, 
ｦ dobudowie niezbędnych wind i klatek schodowych, 
ｦ ciągów zewnętrznych loggi i balkonów, 
ｦ dodatkowych czę`ci budynku (zlokalizowanych w gJębi dziaJki) na zasadach okre`lonych 

w § 5 pkt 5; 

7) ustala się likwidację zabudowy gos”odarczej, takwe historycznej, o niskich walorach architektonicz-

nych i technicznych oraz substandardowych i tymczasowych ”awilonów usJugowych; 
8) przestrzenie publiczne - ulice, ”lace, ”arki, skwery i zieleLce winny być realizowane jako ”rzestrzenie 

re”rezentacyjne, urządzone i wy”osawone wysokiej klasy obiektami i urządzeniami pomocniczymi, ma-

Ją architekturą, nawierzchniami itp.; 

9) wysoko`ć nowej zabudowy ”owinna być dostosowana do wysoko`ci istniejącej w sąsiedztwie zabu-

dowy historycznej i nie mowe jej ”rzekraczać; 
10) w ustaleniach szczegóJowych wysoko`ć istniejących i rozbudowywanych budynków wyrawono 

w kondygnacjach; 
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11) dla ”rojektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysoko`ci zabudowy: 
a) dla budynków jednokondygnacyjnych - do 6,0 m, 

b) dla budynków dwukondygnacyjnych - do 10,0 m, 

c) dla budynków 3-kondygnacyjnych - do 13,0 m, 

d) dla budynków 4-kondygnacyjnych - do 16 m, 

e) dla budynków, dla których do”uszczono nadbudowę o 1 kondygnację w ramach poddasza ustala 

się mowliwo`ć ”owiększenia wysoko`ci istniejącego budynku maksymalnie o 6 m; 

12) ustala się wysoko`ć nowych budynków garawowych i gos”odarczych - 1 kondygnacja (i ewentualnie 

”oddasze nieuwytkowe), ”rzy czym wysoko`ć kalenicy lub innego najwywej ”oJowonego ”rzekrycia da-

chu nie mowe ”rzekroczyć 5 m od poziomu terenu; 

13) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy granicach dziaJek (bocznych 
i tylnych), przy czym budynki realizowane na równych dziaJkach ”rzy ich ws”ólnych granicach winny 
mieć jednakowe ”arametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć da-

chów, rozwiązania materiaJowe); 
14) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych dla noworealizowanej zabudowy; 

15) ze względu na charakter i wyeks”onowanie czę`ci zes”oJów dawnej zabudowy koszarowej zakazuje 
się lokalizacji budynków gos”odarczych i garawowych wolnostojących i szeregowych dla wybranych 
terenów zgodnie z za”isami ustaleL szczegóJowych; 

16) w obszarze ”lanu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garawy i obiektów gos”odarczych; 
17) zakazuje się realizacji ogrodzeL i ”arkanów z ”refabrykowanych elementów betonowych; 
18) dla terenów ”oJowonych w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej oraz terenów oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami MN, ustala się, realizację awurowych (min. 60% wolnych ”rzestrzeni) ogrodzeL 
o wysoko`ci do 1,5 m; 

19) dla budynków na terenach strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej historycznego ukJadu urbanistyczne-

go obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) nalewy zachować geometrię dachów na obiektach o warto`ciach zabytkowych, 

b) w przypadku zmiany geometrii dachu na obiektach bez warto`ci zabytkowych lub realizacji da-

chów na obiektach nowych nakazuje się nawiązanie w zakresie geometrii, kolorystyki i materiaJu 
do geometrii i ”okrycia na obiektach o warto`ciach zabytkowych o takim samym przeznaczeniu, 

zlokalizowanych w obrębie terenu, na którym jest sytuowany lub w jego bez”o`rednim sąsiedztwie; 

20) na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usJugowej ustala się ”okrycie dachów 
”ochyJych o nachyleniu ”owywej 30° dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem da-

chówko”odobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni, ciemnej zieleni, 

z uwzględnieniem ustaleL § 5 pkt 2e; 

21) budynki o niskich walorach przestrzennych (dysharmonizujące w ”rzestrzeni miasta) oznaczone na 

rysunku planu, zlokalizowane w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej winny być ”rzebudowywane na 
zasadach okre`lonych w § 5 i niniejszym paragrafie, a ponadto: 

ｦ do”uszcza się nadbudowę budynków o ”Jaskich dachach o nową kondygnację w ramach 

”oddasza uwytkowego z dachami ”ochyJymi, dwu- lub wielospadowymi lub realizację dachów 
”ochyJych dwu lub wielos”adowych, 

ｦ do”uszcza się rozczJonkowanie elewacji budynków blokowych (”odziaJ elewacji na szeroko-

`ci, zrównicowanie wysoko`ci górnej krawędzi elewacji i dachów z zachowaniem skompono-

wanego wyglądu architektonicznego) z dostosowaniem parametrów i detalu ”rzebudowywa-

nych budynków do otaczającej zabudowy o warto`ciach zabytkowych, 
ｦ do”uszcza się ”rzybudowanie nowej elewacji skJadającej się z wysuniętego w stronę ulicy 

”arteru, loggi, balkonów, czy nowych atrakcyjnych `cian osJonowych; 
22) nową zabudowę, rozbudowywane czę`ci budynków i obiekty maJej architektury lokalizować wg 

obowiązujących lub nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lonych na rysunku ”lanu, ”rzy czym 

obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków gJównych, natomiast dla budynków ”omocniczych 

(garawowych i gos”odarczych) i obiektów maJej architektury obowiązująca linia zabudowy stanowi li-
nię nie”rzekraczalną; 

23) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 1,3 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów takich jak ”rzedsionki, daszki nad wej`ciami, studzienki do`wietlające ”iwnice 
do 1,3 m, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 
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24) nowe obiekty produkcyjne lokalizowane w ramach obszarów usJugowo-produkcyjnych oznaczonych 

symbolem U,P nalewy realizować w zwartych ukJadach ”rzestrzennych, o atrakcyjnej i skomponowa-

nej formie architektonicznej; 

25) ”rojektowane zakJady ”rodukcyjne, bazy i skJady nalewy otaczać sz”alerami zieleni izolacyjnej, pod-

kre`lającymi strukturę ”rzestrzenną i ”odziaJy funkcjonalne i wJasno`ciowe; 
26) maksymalna wysoko`ć zabudowy na terenach usJugowo-”rodukcyjnych okre`lonych w RozdzŁ 3 nie 

dotyczy budowli i obiektów technologicznych zakJadów; 
27) na terenach obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oraz usJug, o ile ”rze”isy odrębne tego 

jednoznacznie nie zabraniają, do”uszcza się lokalizację budynków na granicy bocznej dziaJki budowlanej; 
28) ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawieL kolorystycz-

nych w ramach jednego budynku; 

29) nakazuje się stosowanie tradycyjnej kolorystyki elewacji budynków w nawiązaniu do wystę”ujących 
na obszarze miasta, w szczególno`ci odcienie koloru ”o”ielatego, ”alety kolorów ”astelowych 
z uwzględnieniem ustaleL § 5 pkt 2j; 

30) wszystkie wyznaczone na rysunku ”lanu tereny są terenami rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej; 

31) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywający 
elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustra-

dy, gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie dachowe it”Ł 
32) na terenach ”oJowonych w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej do”uszcza się stosowanie reklam na 

budynkach gJównych, jeweli: 
a) jest to reklama w formie wy”ukJego liternictwa umieszczanego na elewacji zabudowy lub tablic 

(szyldów) reklamowych, w tym semaforowych mocowanych do elewacji obiektów o ”owierzch-

ni, mierzonej ”o obrysie zewnętrznym, nie większej niw 2 m2, 

b) jest dostosowana formą i stylem do kompozycji i detalu elewacji, 

c) dotyczy ”rowadzonej na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się tytuJ ”rawny 
dziaJalno`ci; 

33) zabrania się realizacji no`ników reklamowych: 

a) innych niw wolno stojące na terenach ”ublicznych (w formie walca lub ”rosto”adJo`cianu o `red-

nicy lub boku do 2 m i wysoko`ci do 3,5 m), 

b) w pasie terenu obejmującym jezdnie w krawęwnikach, wraz z terenem ”oJowonym na zewnątrz 
jezdni po 2 m od krawęwnika dla dróg ”ublicznych klasy lokalnej i dojazdowej, 

c) w pasie terenu obejmującym jezdnie w krawęwnikach, wraz z terenem ”oJowonym na zewnątrz 
jezdni po 5 m od krawęwnika dla dróg ”ublicznych klasy zbiorczej, 

e) lokalizację reklam wolnostojących w ”asie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograni-

czeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów 
drogowych oraz dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnych; 

34) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych innych niw wolno stojące: 
a) dla dziaJki budowlanej na terenach usJug o Jącznej ”owierzchni nie większej niw 10 m2, mierzonej 

”o obrysie zewnętrznym, 

b) dla dziaJki budowlanej na terenach usJugowo-”rodukcyjnych o Jącznej ”owierzchni nie większej 
niw 20 m2 z zastrzeweniem, iw musi ona stanowić w zamy`le architektonicznym wraz z zabudową 
lubłi (w zalewno`ci od funkcji terenu i warunków zabudowy i zagos”odarowania terenu ”odanych 
w ustaleniach szczegóJowych) zagos”odarowaniem terenu, harmonijny zes”óJ, 

c) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami:  

Jączna ”owierzchnia, mierzona po obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 3 m2: 

ｦ jest to reklama w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych do elewacji obiektów, 
ｦ dotyczy ”rowadzonej na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJekŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) plan wskazuje pomniki ”rzyrody owywionej, objęte ochrona ”rawną na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w stosunku do pomników ”rzyrody owywionej w odlegJo`ci minimum 5 m od maksymalnego zasięgu 
korzeni i korony drzew, a w stosunku do starodrzewu w odlegJo`ci minimum 5 m od ”nia, zabrania się: 
a) wznoszenia obiektów budowlanych, 
b) wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzewa, 

b) zanieczyszczania terenu, 
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c) ”rzeksztaJcania uksztaJtowania terenu, w szczególno`ci tworzenia nasy”ów i wyko”ów, 
d) umieszczania tablic, na”isów i znaków innych niw oznaczenie ”omnika przyrody; 

3) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu (o charakterze ”arkowym, starodrzew, inne drzewa 

w wieku dojrzaJym wyrówniające się wysokimi walorami przyrodniczymi i estetycznymi) oraz likwidacji 

innej zieleni stanowiącej element kom”ozycji zes”oJów zabudowy lub zes”oJu zieleni za wyjątkiem: 

cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową dróg 
oraz realizacją nowej zabudowy kubaturowej - wyJącznie ”od ”rojektowanymi budynkami; 

4) dla terenów dotychczas zielonych, ”rzeznaczonych niniejszym planem do zainwestowania (34US,Ut; 

64Ut,MN; 65Ut; 68Ut; 71Ut; 77MW,MN,U,Ut; 82Ut; 86U,Ut) do”uszcza się wycinkę do 15% drze-

wostanu (ilo`ciowo); 
5) w”rowadzać nowe zadrzewienia i zakrzaczenia wzdJuw ciągów komunikacyjnych; 

6) tereny ”oJowone w sąsiedztwie linii brzegowej jeziora nalewy zagos”odarować w s”osób wykluczający 
jego zanieczyszczenie, ”o”rzez wJa`ciwe uksztaJtowanie terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej; 

7) zakazuje się wycinania trzcinowisk oraz nadwodnych szuwarów i zadrzewieL ”oza miejscami wska-

zanymi na rysunku planu; 

8) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJęb-

nych i powierzchniowych; 

9) dla wszystkich terenów z wyjątkiem usJugowo-produkcyjnych oznaczonych symbolem U,P zakazuje 

się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lonych 
w ”rze”isach odrębnych, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego; 

10) na terenach usJugowo - produkcyjnych oznaczonych symbolem U,P do”uszcza się inwestycje klasyfi-
kowane jako mogące znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu o od-

dziaJywaniu na `rodowisko mowe być wymagane i dla których ”ostę”owanie w zakresie oddziaJywa-

nia na `rodowisko wykawe brak negatywnego w”JywuŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) ustala się ochronę konserwatorską na ”odstawie niniejszego ”lanu oraz ”rze”isów odrębnych: 
ｦ budynków o warto`ciach zabytkowych na zasadach okre`lonych dalej w pkt 2, 

ｦ historycznego ukJadu urbanistycznego zaJowenia wojskowego ”owstaJego latach 30-tych XX w., 

poprzez ustanowienie strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w granicach jak na rysunku planu, 

w obrębie której obowiązują zasady ochrony okre`lone w pkt 3, 

ｦ terenów zieleni i krajobrazu tworzącego integralne uzu”eJnienie zaJowenia urbanistycznego, 
poprzez ustanowienie strefy ｭKｬ ochrony konserwatorskiej krajobrazu, w obrębie których 
obowiązują zasady ochrony okre`lone w pkt 4; 

2) dla budynków o warto`ciach zabytkowych oznaczonych na rysunku ”lanu, objętych ochroną niniej-

szym planem, ustala się: 
a) nakaz zachowania formy zewnętrznej budynków z do”uszczeniem ograniczonej przebudowy 

i rozbudowy, na zasadach okre`lonych w pkt 5, 

b) obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji, 
c) nakaz zachowania form detali architektonicznych oraz odtworzenie historycznego detalu na obiek-

tach jego pozbawionych, 

d) zakaz zmiany geometrii dachów istniejących budynków i nakaz zachowania historycznego ”okry-

cia dachowego (dachówki ceramicznej lub betonowej) i jego kolorystyki, 

e) w przypadku zmiany pokrycia dachu na obiekcie o warto`ciach zabytkowych - nakazuje się do-

stosowanie w zakresie kolorystyki i materiaJu do ”okrycia historycznego wystę”ującego na tym 

budynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu a w ”rzy”adku ich braku nawiązanie do ”okry-

cia i kolorystyki na innym obiekcie zabytkowym ”oJowonym na tym samym terenie, 

f) nakaz dostosowania istniejących i ”rojektowanych elementów innych niw oryginalne, a koniecz-

nych do w”rowadzenia w związku z nadaną w ustaleniach szczegóJowych funkcją obiektu, do 
oryginalnej kompozycji i detalu elewacji z jednoczesnym nakazem zachowania osi oryginalnych 

”odziaJów elewacyjnych, z zastrzeweniem, we ada”tacja na cele usJugowe mowliwa jest bez zmia-

ny elewacji, 

g) zachowanie tradycyjnych ”ro”orcji otworów i form opasek zgodnych z oryginalnym stylem archi-

tektonicznym budynku, 

h) nakaz zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzenie historyczne-

go wyglądu stolarki juw wymienionej, 
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i) ujednolicenie kolorystyki stolarki (okien i drzwi) w obrębie jednego budynku, zgodnie z kolorem 

ustalonym na ”odstawie wykonanych badaL ”ierwotnej warstwy farby otworów oryginalnych lub 
w przypadku braku stolarki oryginalnej - nawiązanie do oryginalnej kolorystyki stolarki (okiennej 
lub drzwiowej) na obiektach o warto`ciach zabytkowych, zlokalizowanych w obrębie tego same-

go terenu, 

j) zachowanie lub odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji wystę”ujących na budynku lub 
w dokumentacji archiwalnej a w ”rzy”adku ich braku nawiązanie do kolorystyki na innym obiek-

cie zabytkowym o zachowanej ”ierwotnej kolorystyce ”oJowonym na tym samym terenie lub 

w jego sąsiedztwie; 
3) dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego miasta ustala się: 

a) utrzymanie zasadniczego ukJadu ulic i ”laców, 
b) utrzymanie historycznej zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych, 
c) utrzymanie istniejącej zabudowy o warto`ci historycznej, 
d) utrzymanie historycznej kom”ozycji wybranych obiektów z dostosowaniem elementów nowych 

do kom”ozycji istniejącej, 
e) zachowanie kom”ozycji ukJadów zieleni wraz z konieczno`cią uzu”eJniania ubytków i kontrolą 

dosadzeL, 
f) nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJu i ty”u zabudowy są-

siadującej; 
4) dla strefy ｭKｬ ochrony konserwatorskiej krajobrazowej ustala się: 

a) zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja zagos”odarowania zaJoweL zieleni, 
b) wyJączenie s”od zabudowy terenów ”arków i cmentarzy, z dopuszczeniem zabudowy obiektami 

maJej architektury; 
5) budynki o warto`ciach zabytkowych mogą być ”rzebudowywane, rozbudowywane na nastę”ujących 

zasadach: 

a) jeweli ustalenia szczegóJowe tego nie zabraniają, do”uszcza się rozbudowę budynków ”od warun-

kiem zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy budynku od strony frontowej, ”rzy czym: 

ｦ rozbudowywana czę`ć budynku winna gabarytami, kom”ozycją elewacji, detalem być dosto-

sowana do istniejącego budynku, 
ｦ wysoko`ć kalenicy, górnej krawędzi elewacji (gzymsu lub okapu) dobudowanego obiektu nie 

mowe być wywsza od istniejących na budynku, 
b) ”rzebudowa elewacji frontowych budynków, zmieniających geometrię otworów okiennych i drzwio-

wych na ”otrzeby nowych funkcji jest do”uszczalna wyJącznie w kondygnacji ”arteru ”od wa-

runkiem zachowania kom”ozycji architektonicznej caJej elewacji (”odziaJy, osie, ujednolicenie ar-

chitektonicznie i materiaJowo ”ierwszej kondygnacji nadziemnej - parteru), 

c) do”uszcza się realizację balkonów, loggii i wykuszy na tylnych elewacjach budynków ”od wa-

runkiem harmonijnego wkom”onowania ich w caJą elewację oraz stosowania jednolitej formy 

balkonów, loggii i wykuszy na caJej elewacji; 
6) dla budynków o warto`ciach zabytkowych do”uszcza się ”onadto: 

a) ada”tację ”oddaszy na cele mieszkalne przy zastosowaniu okien ”oJaciowych, ”rzy czym: 

ｦ forma, ksztaJt i rozmiar okien ”oJaciowych musi być jednakowa na jednej ”oJaci dachu, 
ｦ rozmieszczenie okien ”oJaciowych musi być ”od”orządkowane:  

oryginalnym osiom kom”ozycji elewacji, w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów 
okiennych, 

ｦ jednej linii poziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 

b) Jączna suma ”owierzchni na jednej ”oJaci dachu nie mowe ”rzekraczać 30%, ”rzy czym po-

wierzchnia ”ojedynczego okna ”oJaciowego nie mowe być większa niw ”owierzchnia oryginalnego 
otworu okiennego na obiekcie, na którym będzie realizowana; 

7) dla budynków o warto`ciach zabytkowych do”uszcza się stosowanie lukarn na nastę”ujących zasa-

dach: 

a) obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 

b) forma i wielko`ć lukarn musi być ”od”orządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie mowe 
dominować na elewacji, 

c) rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji, 

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych iłlub drzwiowych, ”rzy czym dachy 

lukarn nie mogą się Jączyć oraz jednej linii ”oziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 
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d) maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% ”owierzchni dachu, ”rzy 
czym powierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni oryginalnego 
otworu okiennego na obiekcie, na którym będzie realizowana, 

e) minimalna odlegJo`ć lukarny od `ciany ”o”rzecznej 1,5 m, 

f) geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii dachu, 

g) ”okrycie daszków lukarn musi nawiązywać do oryginalnego ”okrycia dachu, 

h) adaptacja poddaszy na cele mieszkalne do”uszczalna jest ”o wykonaniu stosownych orzeczeL 
technicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) istniejące obiekty ”odlegające ”rzebudowie, w tym waloryzacji i rehabilitacji oraz obiekty nowoprojek-

towane winny skalą, charakterem, rozwiązaniami architektonicznymi, w tym detalem i stosowanymi 

materiaJami nawiązywać do warto`ciowej architektury historycznej wystę”ującej na obszarze ”lanu; 
9) ”lan wskazuje jako granice obszaru rewitalizacji historycznego ukJadu urbanistycznego ”okrywającego 

się z obszarem strefy ochrony konserwatorskiej. 

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

1) ”lan wyznacza nastę”ujące ”rzestrzenie ”ubliczne ogólnodostę”ne - drogi i ulice klasy dojazdowej 

KŚd, klasy lokalnej (KŚl), klasy zbiorczej (KŚz), wewnętrzne KŚW, tereny zieleni urządzonej (ZP), te-

reny ”laców publicznych KP; 

2) zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych okre`lono w RozdzŁ 3; 

3) w ”rzestrzeniach ”ublicznych ulic oraz w gJównych ”rzestrzeniach ”ublicznych okre`lonych na rysun-

ku zmiany planu, mogą być lokalizowane niewielkie obiekty usJugowe o ”owierzchni zabudowy do 

20 m2, bez ”rawa wydzielania dziaJki, ”od warunkiem za”ewnienia wysokich walorów architektonicz-

nych (wysoko`ć 1 kondygnacja, dach ”ochyJy dwu lub wielos”adowy; do”uszcza się kolebkowy 
i stowkowy ksztaJt dachu); ustala się na obszarze objętym zmianą ”lanu lokalizację obiektów o jednoli-
tych parametrach architektonicznych i rozwiązaniach materiaJowych; 

4) ”rzestrzenie ”ubliczne winny być realizowane jako ”rzestrzenie re”rezentacyjne, urządzone i wy”osa-

wone wysokiej klasy obiektami i urządzeniami pomocniczymi, maJą architekturą w jednolitej stylistyce; 
5) nawierzchnie chodników w gJównych ”rzestrzeniach ”ublicznych oraz nawierzchnia terenu 125KP, 

winny być realizowane jako kamienne lub kompozycje elementów kamiennych i drobnowymiarowych 

elementów betonowych n”Ł kostka betonowa ty”u ｭstarobrukｬ, ”Jytki betonowe; 
6) w przestrzeniach ulic mogą być lokalizowane sJu”y ogJoszeniowe o tradycyjnej i ujednoliconej formie 

architektonicznej zgodnie z ustaleniami § 3. pkt 29; 

7) przestrzenie publiczne w ramach terenów KP, US, US,ZP, Kl mogą sJuwyć organizacji imprez maso-

wych, w związku z czym, ich zagospodarowanie musi za”ewniać bez”ieczeLstwo ludno`ci zgodnie 
z wymogami ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 7. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu - parametry dla ”oszczególnych terenów okre`lono w Rozdziale 3Ł 

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - okre`lono w § 5 i 6 w zakresie ochrony przy-

rody, dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

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

1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku planu; 

2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na ma”ie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych RozdzŁ 3; 

4) na terenach usJug oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, ustala się kierunek ”odziaJu 
geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą, z do”uszczalnym odchy-

leniem ±10°; 

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto-

”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą z do”uszczalnym odchyleniem ± 10°; 

6) niezalewnie od ustaleL szczegóJowych, do”uszcza się korekty granic istniejących dziaJek budowlanych 
nie ”okrywających się z liniami rozgraniczającymi, mające na celu zamiany dziaJek oraz ”o”rawę ich 
funkcjonalno`ci i (dostę” komunikacyjny, ”o”rawa ksztaJtu dziaJek, za”ewnienie wJa`ciwych warun-

ków usytuowania istniejących budynków)Ł 
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§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uwytkowaniu: 

1) poza terenami usJugowo - produkcyjnymi oznaczonymi symbolem U,P i terenem 216U,K” zakazuje się 
lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2; 

2) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci: 
a) zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 

3) wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczególno`ci: 
obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, obiekty obsJugi technicznej mowna realizować na kawdym tere-

nie w s”osób zgodny z ”rze”isami odrębnymi; 

4) na terenach ”oJowonych w granicach stref bez”o`redniej i ”o`redniej ochrony ujęcia wody oznaczo-

nych na rysunku ”lanu, obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

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

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące ulice ”owiatowe klasy zbiorczej, ozna-

czone jako KDz, ulice gminne i powiatowe klasy lokalnej KDl, ulice gminne klasy dojazdowej (KDd) 

oraz ulice wewnętrzne KŚW; 
2) powiązania komunikacyjne z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym ponadlokalnym za”ewniają 

okre`lone w pkt 1 ulice; 

3) ustala się obsJugę wszystkich terenów w granicach ”lanu z ”rzylegJych ulic ”ublicznych i wewnętrz-
nych, w szczególno`ci na zasadach okre`lonych w Rozdz. 3; 

4) poza wyznaczonymi na rysunku planu ulicami wewnętrznymi do”uszcza się lokalizację nowych, na 
terenach ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, których lokalizacja wynika od”owiednio z ”otrzeb 
uwytkowych wJa`cicieli zakJadów; 

5) na rysunku planu okre`lono lokalizację terenów ”rzeznaczonych na garawowanie i ”arkowanie samo-

chodów osobowych oznaczonych symbolami Kg i Kp; 

6) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc parkingo-

wych lub garawowych, za”ewniającą ”otrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów; 
7) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca postojowe dla nieruchomo`ci, na 

których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 
a) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 30 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) dla obiektów usJug ”ublicznych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) dla obiektów turystycznych - 1 stanowisko na 1 apartament, na 2 pokoje noclegowe, na 1 do-

mek turystyczny, 

e) dla obiektów gastronomicznych - 1 stanowisko na 4 miejsca konsumpcyjne, 

f) dla obiektów ”rodukcyjnych - minimum 1 stanowisko na 5-ciu zatrudnionych, 

g) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na 

terenie ”arceli lub w garawu wolnostojącym lub wbudowanym, 

h) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem 

miejsc postojowych w garawach; 
8) w przypadku braku technicznych mowliwo`ci za”ewnienia miejsc ”arkingowych, do”uszcza się reali-

zację nowych inwestycji, dla których miejsca ”ostojowe zostaną zlokalizowane ”oza granicami dziaJki 
(np. w ramach ”arkingów ”ublicznych - wydzielonych, w ramach ulic lub miejsca zapewnione w ra-

mach umowy z podmiotem dys”onującym takimi miejscami); 

9) większo`ć obszaru objętego ”lanem jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, które mogą 
”odlegać ”rzebudowie, rozbudowie i wymianie lub w razie potrzeby likwidacji; dla nowych inwestycji 

nalewy za”ewnić wykonanie uzbrojenia w ”odstawową sieć infrastruktury technicznej ”owiązaną z 
istniejącym systemem miejskim za”ewniającą mowliwo`ć ”odJączenia do niej terenów zabudowanych 
w zakresie okre`lonym poniwej i w dalszych ”unktach: 
a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

e) sieć telefonicznej - skablowanej, podziemnej, 

f) sieci gazowej; 
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10) w zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
a) zao”atrzenie z istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie oznaczonym symbolem 

219W,Um,ś, dla którego do”uszcza się modernizację i rozbudowę zgodnie z biewącymi potrze-

bami z uwzględnieniem budowy zbiorników na wodę ”itną, 

b) rozbudowę, ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø50 - Ø400), 

c) funkcjonowanie ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

d) wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

11) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się: 
a) od”rowadzenie `cieków z obszarów skanalizowanych do komunalnej oczyszczalni `cieków ”oJo-

wonej na terenie oznaczonym symbolem 102K,It, dla której do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
zgodnie z biewącymi ”otrzebami (takwe w ramach terenu oznaczonego symbolem 103U,It,K”, 

b) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø40 - Ø500) tJocznej i grawitacyjnej z lokali-
zacją nowych ”rze”ompowni `cieków, 

c) niezalewnie od ustaleL szczegóJowych RozdzŁ 3 na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i towarzyszących im innym funkcjom (usJugi turystyki, tereny s”ortu i rekreacji) oraz za-

budowy obsJugi lasów (le`niczówka) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do”uszcza się 
od”rowadzenie `cieków do szczelnych zbiorników bezod”Jywowych lub zgodnie z ”rze”isami od-

rębnymi do przydomowych oczyszczalni `cieków; 
12) w zakresie kanalizacji deszczowej i od”rowadzenia wód gruntowych ustala się: 

a) realizację systemu od”rowadzenia wód deszczowych ”o”rzez retencję gruntową i od”rowadzenie 
nadmiaru wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) na terenach zabudowy ekstensywnej (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usJugi tury-

styczne, tereny s”ortu i rekreacji it”Ł) od”rowadzenie wód na wJasny grunt iłlub magazynowanie 

w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

c) na terenach zabudowy intensywnej i terenach zagos”odarowanych w s”osób ”owodujący zanie-

czyszczenie wód zgodnie z ”rze”isami odrębnymi powierzchniowe i do kanalizacji deszczowej, 

e) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø200 - Ø1000); 

13) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę poprzez linie kablowe podziemne nłn ”rzyJączone do 
sieci słn ”o”rzez istniejące i ”rojektowane elektroenergetyczne stacje transformatorowe, oznaczone 

na rysunku planu symbolem E: 

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

i ”rojektowane do zainwestowania nalewy docelowo ”rowadzić jako kablowe ”odziemne; doce-

lowo nalewy zlikwidować wszystkie linie na”owietrzne, 
b) do”uszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych typu miejskiego, kontenerowe lub 

wbudowane w budynki w obrębie terenów o innym ”rzeznaczeniu o ile s”eJniają wymogi przepi-

sów odrębnych; do”uszcza się w ”rzy”adku rezygnacji z realizacji stacji transformatorowej lub jej 

likwidacji ”rzeznaczenie terenu jak dla terenów sąsiednich (”o”rzez ”oJączenie terenów); 
14) w zakresie sieci telefonicznej i innej zasilanej poprzez systemy nisko”rądowe, zakJada się ”rzebudowę 

i rozbudowę istniejącego systemu infrastruktury; do”uszcza się rozwój systemów telekomunikacji 

bezprzewodowej w oparciu o istniejące wiewe telefonii komórkowej; do”uszcza się lokalizację nowych 
stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjątkiem o”artych o nowe wiewe, na budynkach i obiektach 
uwyteczno`ci ”ublicznej oraz na terenach wyznaczonych w ”lanie na rozwój funkcji usJugowych i pro-

dukcyjnych; 

15) w zakresie sieci gazowej ustala się ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej sieci miejskiej `redniego ci-

`nienia (Ø32 - Ø150); do”uszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz ”Jynny do celów grzewczych 
i technologicznych w gJębi dziaJek; 

16) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 
a) zao”atrzenie z indywidualnych i zbiorowych uródeJ cie”Ja, 
b) zbiorowe zao”atrzenie w cie”Jo nastę”uje z cie”Jowni rejonowej zlokalizowanej na terenie ozna-

czonym symbolem 52C,Um,It; do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu, tak-

we w celu umowliwienia skojarzonej ”rodukcji energii elektrycznej, 
c) do o”alania nalewy stosować ”aliwa ekologiczne (gaz, elektryczno`ć, olej o”aJowy, biomasę, 

drewno) i inne ”aliwa nie ”owodujące ”rzekroczenia do”uszczalnych emisji do powietrza, 
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d) w budynkach ”rojektowanych i istniejących do”uszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące 
uródJa energii: ”om”y cie”lne, kolektory sJoneczne, energię elektryczną, it”Ł, 

e) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mieszkalnych i usJugowych mowna uwyć kominków 
i ”ieców kominkowych, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 

17) wszędzie tam gdzie jest to mowliwe nowo”rojektowane sieci uzbrojenia technicznego nalewy ”rowa-

dzić w liniach rozgraniczających ulic (w miarę mowliwo`ci ”oza ”asem jezdni) lub w innych przestrze-

niach publicznych; 

18) w przypadku braku mowliwo`ci ”rowadzenia sieci na zasadach okre`lonych w pkt 17 nalewy je ”ro-

wadzić ”rzez tereny o innym ”rzeznaczeniu w s”osób minimalizujący kolizję z ”lanowanym ich zago-

spodarowaniem; 

19) do”uszcza się ”rowadzenie w ulicach sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z obsJugą obszaru 
objętego ”lanem, o parametrach nie ograniczających mowliwo`ci rozbudowy sieci go obsJugujących; 

20) do”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugujących sieci infrastruktury technicznej (w szczególno`ci 
stacji transformatorowych, przepom”owni `cieków, szaf urządzeL sterujących i rozdzielczych) na te-

renach ”rzestrzeni ”ublicznych (drogi i tereny zieleni) oraz usJug ”ublicznych, ”od warunkiem zapew-

nienia braku kolizji z ”odstawową funkcją terenu oraz nieeks”onowanej lokalizacji (n”Ł ”od ziemią), 
a takwe na innych terenach w s”osób minimalizujący kolizję z ”lanowanym ich zagospodarowaniem; 

21) ustala się obsJugę ”oszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej z sieci (istniejących 
lub ”rojektowanych) w ”rzylegJych ulicach lub na innych zasadach okre`lonych w ustaleniach szcze-

góJowych; 
22) odpady komunalne nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je 

zgodnie z planem gospodarki odpadami gminy, na komunalne skJadowisko od”adów; do”uszcza się 
stosowanie zbiorczych pojemników umowliwiających selektywną zbiórkę od”adów w miejscach speJ-
niających warunki wynikające z ”rze”isów odrębnych, w tym w miejscach publicznych i pasach dro-

gowych; 

23) od”ady inne niw komunalne oraz niebez”ieczne winny być zagos”odarowane, zgodnie z wymogami 

”rze”isów odrębnych. 

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

renów - zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów za wyjątkiem: obiek-

tów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania im-

prez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegóJowych. 

§ 13. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
a takwe obszarów wymagających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji - na rysunku ”lanu okre`lono budynki 
o niskich walorach ”rzestrzennych, dla których wskazana jest ich rehabilitacja; rehabilitacji winno podle-

gać takwe otoczenie oznaczonych obiektów oraz infrastruktura techniczna na caJym obszarze planu. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 14. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów, ”odstawowych ”arametrów zabudowy i zagos”o-

darowania terenu oraz stawki ”rocentowej o”Jaty ”obieranej od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 

 
1. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

1LR 

Powierzchnia  ( ha)   

1,03                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy zwi>zanej z obsług> lasów (leWniczówka) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 5% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 85% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) dopuszcza siC podział terenu zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 276KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do przydomowej oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe – rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
2. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

2 ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

3,54                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 276KDW, 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
3. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

3 MN   

Powierzchnia  ( ha)   

1,6 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 275KDd i 277KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe - rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
4. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

4 Ut,US   

Powierzchnia  ( ha)   

0,8 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej turystyki, teren sportu i rekreacji, (placa, 
przystaM, pensjonat) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  50 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 275KDd ,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe-  rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj>  ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
5. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

5MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,8 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
6. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

6MN  

Powierzchnia  ( ha)   

1,23 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd ,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
7. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

7MN  

Powierzchnia  ( ha)   

1,03 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 
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d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
8. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

8MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,83 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 278KDW, 279KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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9. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

9ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

3,3 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 279KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
10. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

10MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,73 

1) Przeznaczenie terenu Teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 276KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
11. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

11MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,79 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 276KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
12. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

12MN  

Powierzchnia  ( ha)   

1,27 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 276KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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13. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

13MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,76 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd i 276KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
14. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

14MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,88 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
15. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

15MN  

Powierzchnia  ( ha)   

1,11 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 281KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
16. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

16MN   

Powierzchnia  ( ha)   

0,97 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 281KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
17. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

17MN,Ut   

Powierzchnia  ( ha)   

1,2 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
turystyki ( zabudowa pensjonatowa) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 275KDd ,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
18. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

18 ZP,US 

Powierzchnia  ( ha)   

2,94                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej, teren sportu i rekreacji 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 3275KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
19. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

19MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,19 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 275KDd, 282KDW 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
20. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

20Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,29                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej administracji (poligon wodny stracy pocarnej) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 5% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 4000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  50 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 275KDd, 282KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z  sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
21. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

21E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 282KDW, 

b) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działki 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
22. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

22MN   

Powierzchnia  ( ha)   

0,76 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
23. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

23US,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

2,65                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usługowej turystyki (pole 
biwakowe, kemping) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 15 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd -  z ulicy 282KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7 oraz z parkingu w ulicy 4KDW, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
24. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

24US 

Powierzchnia  ( ha)   

4,04                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren sportu i rekreacji (stadion miejski) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 15 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 5% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15614 ｦ Poz. 2708 

 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 282KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7 oraz z parkingu w ulicy 4KDW, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
25. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

25ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

47,29 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 275KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
26. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

26U,P   

Powierzchnia  ( ha)   

2,31 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 
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d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC gromadzenie 
Wcieków w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach lub 
terenie,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
27. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

27ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

1,14   

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
28. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

28Kk   

Powierzchnia  ( ha)   

2,34 

1) Przeznaczenie terenu Tereny kolei 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału; 

4) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
5)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

6)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
29. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

29U, Kk   

Powierzchnia  ( ha)   

0,6 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren kolei 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe,  
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c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  50 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
30. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

30MN,U,Ut   

Powierzchnia  ( ha)   

3,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usługowej turystyki 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz, 304KDd,306 KDd, 305KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  ) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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31. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

31ZP,Kp   

Powierzchnia  ( ha)   

0,85 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki skwery zieleMce), teren parkingów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz, 304KDd ,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu;     

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
32. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

32MN,U 

33MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,79 

0,63 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i tereny zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 275KDd, 282KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda -  z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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33. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

34US,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

3,49                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usługowej turystyki (schronisko, 
dom wycieczkowy, hotel) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 15 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 5% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 10000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  50 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 275KDd, 282KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
34. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

35MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,26                                           

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o -50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 283KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 
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5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
35. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

36ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

11,35 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 284KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
36. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

37MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,21                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwuspadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 284KDd, 283KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren czCWciowo lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
37. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

38Ut,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,26                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonat), teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwuspadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 283KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren czCWciowo lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
 
38. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

39K,It 

Powierzchnia  ( ha)   

0,17                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren przepompowni Wcieków, teren infrastruktury technicznej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 284KDd; 
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5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
39. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

40MN,Ut   

Powierzchnia  ( ha)   

0,48 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
turystyki (pensjonat) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 283KDW ,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
40. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

41MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

1,34 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych -  do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 272KDz, 284KDd, 283 KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 
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c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego - obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
41. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

42U,MN   

Powierzchnia  ( ha)   

0,51 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej i teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 284KDd ,283 KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
42. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

43MN   

Powierzchnia  ( ha)   

0,11 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
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c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 284KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d - z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego - obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
43. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

44Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,14                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, dopuszcza siC realizacjC mieszkaM 
wbudowanych na górnej kondygnacji, 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 284KDd, 283KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
44. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

45MW,MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

1,0 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  15o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 284KDd, 285 KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego - obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
45. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

46ZP,US 

Powierzchnia  ( ha)   

1,43                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej, teren sportu i rekreacji 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 15 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy – do 300 m2, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 285KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
46. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

47Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

0,05 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren parkingów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 285KDW, 

b) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
47. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

48E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 285KDW; 

 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
48. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

49MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,13                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji, 
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 b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 284KDd, 285KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czanie i/lub gromadzenie w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
49. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

50MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,38 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2- 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 306KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
50. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

51E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,02 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
51. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

52C,Um,It 

Powierzchnia  ( ha)   

0,83                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren ciepłownictwa, teren zabudowy usługowej komunalnej, teren 
infrastruktury technicznej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 306KDd; 274KDl, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

d) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

f) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
52. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

53ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,27                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej (dawny cmentarz) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 274KDl; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego i strefy „K” 
ochrony krajobrazowej – obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
53. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

54Uo 

Powierzchnia  ( ha)   

0,72                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej oWwiaty wraz z usługami towarzysz>cymi 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów – dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDZ, 301KDd, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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54. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

55MW,U 

56MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,48 

0,68 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2- 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 301KDd, 285KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
55. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

57Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,36                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej administracji (komisariat  policji) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz  podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 
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5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
56. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

58Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,35                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonat) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 273KDl, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone w ramach terenu,  

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego - obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
57. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

59Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

0,28 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren parkingów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 273KDl, 285KDW; 
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5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
58. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

60ZP 

61ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,12 

5,15                                         

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Tereny zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 285KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
59. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

62US,ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

2,35                                              

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren sportu i rekreacji, teren zieleni urz>dzonej (placa miejska, przystaM) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 300 m2, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 285KDW, 287KDd, 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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60. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

63ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,72                                        

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenów przyległych; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
61. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

64Ut,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,49                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem), teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działek, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działek; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 288KDW, 287KDd, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
62. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

65Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

3,02                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem) 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działek, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działek; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  50 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 288KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
63. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

66US,ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

6,7                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren sportu i rekreacji, teren zieleni urz>dzonej (placa miejska, przystaM) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 500 m2, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 288KDW, 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

5) Ochrona zabytków a) teren  lecy w strefie „K” ochrony krajobrazowej-obowi>zuj> odpowiednie 
ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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64. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

67ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

4,94 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 228KDW, 290KDWx; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w strefie „K” ochrony krajobrazowej-obowi>zuj> odpowiednie 
ustalenia § 5;  

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
65. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

68Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,27                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji (w tym poddasze), 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działek, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działek; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  50 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 287KDd, 288KDW, 289KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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66. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

69MW,MN,U,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

3,16 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej,  teren 
zabudowy usługowej i usługowej turystyki 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 287KDd, 285KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
67. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

70ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,57 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 285KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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68. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

71Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,45                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działek, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działek; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 285KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
69. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

72MW,MN,U,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,78 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej,  usługowej 
i usługowej turystyki 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 287KDd, 285KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         
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5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
70. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

73E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,02 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 287KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego i strefy „K” 
ochrony krajobrazowej – obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
71. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

74ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

3,7 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 273KDl, 287KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego i strefy „K” 
ochrony krajobrazowej – obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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72. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

75MW,U,MN 

76MW,U,MN   

Powierzchnia  ( ha)   

0,57 

0,6 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 287KDd, 291KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenach oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
73. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

77MW,MN,U,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,88 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej,  usługowej 
i usługowej turystyki 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 287KDd, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 
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d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
74. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

78ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

3,85  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 287KDd, 289KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego i strefy „K” 
ochrony krajobrazowej – obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
75. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

79Ut,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,19 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, domy wycieczkowe, 
hotele), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 289KDW, 290KDWx, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15640 ｦ Poz. 2708 

 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych  chroniony 
ustaleniami planu dl którego ustala siC: 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy zmieniaj>cej elewacje i dachy 
budynku (geometriC dachu, otwory, detal architektoniczny); dopuszcza siC 
jedynie przebudowC zmierzaj>c> do przywrócenia pierwotnej formy budynku,  

- obowi>zuj> ponadto odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
76. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

80E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,014 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu przyległego; 

 

5) Ochrona zabytków a)  tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
77. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

81Ukr 

Powierzchnia  ( ha)   

3,09                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej kultu religijnego (klasztor) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 288KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)czCWć  terenu lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
78. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

82Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,67                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonat, hotel, oWrodek 
wypoczynkowy) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 3000 m2, 

b) minimalna szerokoWć frontu działki – 40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 288KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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79. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

83MN,Ut,Uo 

Powierzchnia  ( ha)   

0,69  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki (pensjonaty, domy wycieczkowe), teren zabudowy usług oWwiaty 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 287KDd, 288KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
80. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

84Ut, MN,MW,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,61 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, domy wycieczkowe, 
hotele), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 287KDd, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
81. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

85ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,28 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 287KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego i strefy „K” 
ochrony krajobrazowej – obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
82. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

86U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

5,16                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej i turystycznej (wielofunkcyjny zespół                          
z zapleczem sportowo-rekreacyjnym) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 287KDd, 288KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych  chroniony 
ustaleniami planu dla którego ustala siC: 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy zmieniaj>cej elewacje i dachy 
budynku (geometriC dachu, otwory, detal architektoniczny); dopuszcza siC 
jedynie przebudowC zmierzaj>c> do przywrócenia pierwotnej formy budynku,  

c) okreWlone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz> innych 
projektowanych budynków; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
83. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

87Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

0,69 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren parkingów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 287KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren  lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
84. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

88Ut,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,82 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, domy wycieczkowe, 
hotele), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 287KDd, 292KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
85. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

89U,Ut,MW 

Powierzchnia  ( ha)   

0,71                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej i usługowej turystyki, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 25% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 287KDd, 292KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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86. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

90U,Ut,MW 

91U,Ut,MW 

Powierzchnia  ( ha)   

0,48 

0,50                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy usług turystyki (pensjonaty, 
domy wycieczkowe, hotele), tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 287KDd, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenach oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
87. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

92ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,34 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 273KDz, 287KDd, 293KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego i strefy „K” 
ochrony krajobrazowej – obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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88. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

93MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,24 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 287KDd, 293KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
89. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

94Ut,MW,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,67                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty), teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 287KDd, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
90. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

95MW,MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,58 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i  zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 287KDd, 293KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
91. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

96MW   

Powierzchnia  ( ha)   

0,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 - 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  15 -45o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 50% powierzchni działki, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 293KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
92. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

97ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

3,42 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 294KDW; 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
93. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

98Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,61 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 18 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  3 m; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy  273KDl,  

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
94. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

99U 

Powierzchnia  ( ha)   

3,3 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
95. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

100ZN 

Powierzchnia  ( ha)   

2,8                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni nieurz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 294KDW; 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
96. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

101ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

1,5 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 294KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
97. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

102K,It 

Powierzchnia  ( ha)   

1,15                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren oczyszczalni  Wcieków, teren infrastruktury technicznej (oczyszczalnia 
Wcieków) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów –płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 294KDW; 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) wody opadowe - rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>;  

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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98. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

103U,It,Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

0,75                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, teren infrastruktury technicznej i  teren 
parkingów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów – płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy  103KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>;  

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
99. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

104ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

25,89  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 294KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
100. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

105MW,MN,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,57 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 342KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
101. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

106ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,35 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 342KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
102. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

107MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,47 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 4 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  15o  - 50o, 
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d) powierzchnia zabudowy- maks. 35% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 342KDd, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
103. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

108E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,09  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje); 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 272KDz, 273KDl; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
104. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

109U,It,Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

0,42                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej i  tereny 
parkingów; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów – płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni terenu, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy  273KDl, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone  w ramach terenu,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>;  

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
105. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

110MW,MN,U,Ut   

Powierzchnia  ( ha)   

2,31 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej,  usługowej 
i usługowej turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 45% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 272KDz, 300KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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106. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

111U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,28 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 300KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
107. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

112Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,73 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

b) dojazd – z ulicy 300KDW, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
108. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

113Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,41                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej administracji (NadleWnictwo) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 35% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz  podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
109. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

114Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,07 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC garacy w granicy działki, pokrywaj>cej siC z lini> 
rozgraniczaj>c> z terenem 113Uo; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 18 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  3 m; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

c) dojazd – z ulicy 300KDW, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
110. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

115Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,17                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy  usługowej turystyki (pensjonaty) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 299KDd, 300KDW, 272KDz 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
111. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

116Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,46 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 18 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  3 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

d) dojazd – z ulicy 273KDl, 299KDd, 300KDW,  

e) b)  pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c)  woda- z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
112. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

117MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,57 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 299KDd, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
113. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

118MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,45 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 
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d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 273KDl, 299KDd, 298KDW, 272KDz 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
114. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

119U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,2  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 kondygnacje, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu, 

f)  zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 298KDW,  

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
115. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

120Uo 

Powierzchnia  ( ha)   

1,8                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej oWwiaty (zespół szkół); 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -   2 - 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 273KDl, 298KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
116. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

121U,MW 

Powierzchnia  ( ha)   

0,21 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 kondygnacje, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 273KDl, 298KDW,  

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  
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c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
117. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

122E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenów przyległych; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
118. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

123MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,94 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej (w zabudowie 
zwartej tworz>cej ci>głe pierzeje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  15o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni działki; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki - 12 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 273KDl,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
119. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

124U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,1                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 kondygnacje, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
120. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

125KP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,71  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren placu publicznego 
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2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 27KDz, 273KDl, 

b) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
121. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

126MW,U 

127MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,73 

0,71 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej (w zabudowie 
zwartej tworz>cej ci>głe pierzeje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje  nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  15o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki - 16 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 273KDl, 297KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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122. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

128Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,3                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej administracji (Poczta) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz  podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 296KDW, 297KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
123. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

129ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,64  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 296KDW, 297KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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124. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

130U,MW 

Powierzchnia  ( ha)   

0,16 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 kondygnacje, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 273KDl, 296KDW, 297KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
125. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

131MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,94 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 273KDl, 295KDd, 296KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
126. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

132E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
127. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

133MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,56 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 2K73Dl, 286KDd, 295KDd 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 
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d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
128. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

134U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,83                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej i usługowej turystyki 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działek, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działek; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 273KDl, 286KDd,  

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
129. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

135MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,12 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu 136KP i ulicy 273KDl,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
 
130. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

136Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

0,41  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren parkingów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 273KDl; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
131. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

137U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,22                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2-3 kondygnacje, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 273KDl, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
132. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

138Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,14                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej administracji 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -   3 kondygnacje, 

b) geometria dachów - pochyłe wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz  podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z  placu 136KP i ulicy 273KDl, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15671 ｦ Poz. 2708 

 

133. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

139MW,U 

Powierzchnia  ( ha)   

2,03 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2- 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 301KDd, 303KDd, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
134. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

140Uz,U 

Powierzchnia  ( ha)   

4,65                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej zdrowia, tereny zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 301KDd, 302KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7,  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 
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5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
135. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

141MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,44 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2- 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
136. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

142U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,05                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 60% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
137. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

143MN   

Powierzchnia  ( ha)   

0,22 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz  podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
138. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

144Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,72  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 
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 b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 18 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  3 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

f) dojazd – z ulicy  274KDl, 272KDz, 307KDW 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)   teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
139. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

145ZP,US 

Powierzchnia  ( ha)   

7,3                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej, tereny sportu i rekreacji 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 90% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 274KDl, 306KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
140. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

146U,P   

Powierzchnia  ( ha)   

5,3 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15675 ｦ Poz. 2708 

 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz,  274KDl,   

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
 
141. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

147T 

Powierzchnia  ( ha)   

0,049                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów i urz>dzeM telekomunikacji (wiece stacji bazowych telefonii 
komórkowej) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) powierzchnia biologicznie czynna- min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy  274KDl, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %.74 

 
142. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

148U,P  

Powierzchnia  ( ha)   

16,0 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz,  274KDl, 309KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 
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c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
 
143. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

149ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

1,24 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
144. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

150U,P   

Powierzchnia  ( ha)   

5,21 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz,  274KDl, 309KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
 
 
145. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

151E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,02                                            

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 274KDl, 309KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
146. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

152Kl 

Powierzchnia  ( ha)   

14,18  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Lotnisko sportowe -l>dowisko 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 7,5 m,  

b) geometria dachów - płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 1% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe – rozs>czane i/lub gromadzone w ramach terenu,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
147. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

153U,P  

Powierzchnia  ( ha)   

3,9 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz,  274KDl, 308KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
148. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

154ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,9 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 272KDz; 
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5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
149. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

155Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,44 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

g) dojazd – z ulicy 272KDz, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)   teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
150. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

156MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,47 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 308KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe – do sieci w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
151. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

157MW,MN,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 308KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
152. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

158U,P  

Powierzchnia  ( ha)   

6,74 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 274KDl, 308KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
153. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

159T 

Powierzchnia  ( ha)   

0,1                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów i urz>dzeM telekomunikacji (wiece stacji bazowych telefonii 
komórkowej) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) powierzchnia biologicznie czynna- min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 308KDW, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
154. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

160MN,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,91 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 307KDW, 308KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
155. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

161U,P  

Powierzchnia  ( ha)   

2,56 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 274KDl,  307KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
156. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

162T,E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,07                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów i urz>dzeM telekomunikacji (wiece stacji bazowych telefonii 
komórkowej), tereny obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 
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 b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 274KDl; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
157. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

163Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,9 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

h) dojazd – z ulicy 307KDW, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
158. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

164U,P   

Powierzchnia  ( ha)   

2,0 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 307KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
159. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

165ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,3 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
160. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

166E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,04  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 302KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
161. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

167MW,MN,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,42 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 302KDW; 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
162. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

168MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,4 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki, 
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g) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 303KDd, 302KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
163. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

169E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje); 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
164. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

170MW,U 

171MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,45 

0,89 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
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c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 310KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenach oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
165. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

172Ukr 

Powierzchnia  ( ha)   

0,66                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej kultu religijnego (koWciół); 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 272KDz; 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
166. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

173ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,27 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren  zieleni urz>dzonej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 311KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
167. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

174MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,35 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 60% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz  podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 311KDW, 312KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b)  na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych  chroniony 
ustaleniami planu dla którego ustala siC: 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy zmieniaj>cej elewacje i dachy 
budynku (geometriC dachu, otwory, detal architektoniczny); dopuszcza siC 
jedynie przebudowC zmierzaj>c> do przywrócenia pierwotnej formy budynku,  

- obowi>zuj> ponadto odpowiednie ustalenia § 5; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
168. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

175ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,0 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 312KDW,313KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
169. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

176MW,U 

177MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,52 

1,12 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 303KDd, 313KDW, 314KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenach oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
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c) na terenie 176MW,U oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych  
chroniony ustaleniami planu dla którego ustala siC ponadto: 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy zmieniaj>cej elewacje i dachy 
budynku (geometriC dachu, otwory, detal architektoniczny); dopuszcza siC 
jedynie przebudowC zmierzaj>c> do przywrócenia pierwotnej formy budynku; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
170. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

178ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,73 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 314KDW, 315KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
171. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

179U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,3                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 kondygnacje, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu, 

g) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 315KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 
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5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych  chroniony 
ustaleniami planu dla którego ustala siC: 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy zmieniaj>cej elewacje i dachy 
budynku (geometriC dachu, otwory, detal architektoniczny); dopuszcza siC 
jedynie przebudowC zmierzaj>c> do przywrócenia pierwotnej formy budynku;  

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
172. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

180MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,1 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 303KDd,  

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
173. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

181E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje); 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
174. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

182U,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,09                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 kondygnacje, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 303KDd, 316KDW 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
175. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

183MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,33 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 
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d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 316KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
176. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

184U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,63 

1) Przeznaczenie terenu Teren usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 do 3  kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 316KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15694 ｦ Poz. 2708 

 

177. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

185MW,MN,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,93 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 303KDd, 316KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
178. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

186MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,2 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd,   

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
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b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
179. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

187MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,97 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy – 2 do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 318KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren  lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego - obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
180. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

188MW,MN,U 

189MW,MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,46 

0,58 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  jednorodzinnej                     
i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  2 do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 318KDW 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie 189MW,MN,U oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych 
chronione ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
181. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

190MW,MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

1,31 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 319KDW, 320KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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182. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

191MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,13                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 320KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
183. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

192E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,02 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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184. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

193MW,MN,U 

194MW,MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,91 

0,74 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 321KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego - 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenach oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
185. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

195E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenów przyległych; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
186. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

196US 

Powierzchnia  ( ha)   

6,82                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren sportu i rekreacji (wielofunkcyjny zespół sportowo rekreacyjny – 
hala sportowa, boiska itp.) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, nie wycej nic 15 m, 

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 10% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 318KDW, 319KDW, 320KDW,321KDW, 322KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
187. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

197MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,31 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 322KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 
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d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
188. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

198U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,09                                               

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 323KDW 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
189. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

199ZP  

Powierzchnia  ( ha)   

0,75 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 323KDW, 324KDW;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
190. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

200MN,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,12                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o -50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 322KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
191. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

201E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 
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d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 324KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
192. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

202MW   

Powierzchnia  ( ha)   

0,19 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 - 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30 -50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 2000m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 324KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
193. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

203ZP  

Powierzchnia  ( ha)   

0,46 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 325KDW;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
194. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

204MW,U 

205MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,71 

0,36 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 325KDW, 326KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenach  oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
c) na terenie 205MW,U oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych  
chroniony ustaleniami planu dla którego ustala siC ponadto: 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy zmieniaj>cej elewacje i dachy 
budynku (geometriC dachu, otwory, detal architektoniczny); dopuszcza siC 
jedynie przebudowC zmierzaj>c> do przywrócenia pierwotnej formy budynku,  

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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195. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

206ZP  

Powierzchnia  ( ha)   

0,26 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 326KDW, 327KDW;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
196. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

207MW,MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

1,61 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 318KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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197. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

208MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,4 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 327KDW, 328KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
198. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

209ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,24 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 328KDW,329KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
199. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

210MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,18 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 
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2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30 - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 2000,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 318KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
200. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

211MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,27 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 329KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
201. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

212MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

1,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 317KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
202. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

213U,Ukr  

Powierzchnia  ( ha)   

1,18 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej i usługowej kultu religijnego 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  2 do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30 - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 2000,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  25m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 303KDd, 317KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
203. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

214E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
204. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

215ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

4,43 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz, 339KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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205. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

216U,Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

2,14                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej i parkingów (wiekopowierzchniowy obiekt 
handlowy do 2000 m2 powierzchni sprzedacy) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) czCWć terenu połocona w granicach strefy poWredniej ochrony ujCcia wody – 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
206. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

217E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenów przyległych; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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207. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

218ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

7,78 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
 
 
 
208. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

219W,Um,E 

Powierzchnia  ( ha)   

12,05                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren ujCcia wody i stacja wodoci>gowa, teren zabudowy usługowej 
komunalnej, tereny obiektów elektroenergetycznych 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 5% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 339KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) w ramach terenu wyznaczono strefC bezpoWredni> i poWredni> ochrony ujCcia 
wody – obowi>zuj> zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
209. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

220E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 339KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
210. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

221ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

20,8                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 341KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
211. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

222U,P  

Powierzchnia  ( ha)   

0,66 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz,  339KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 
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c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) teren połocony w granicach strefy poWredniej ochrony ujCcia wody – 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
212. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

223P,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,61                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a )wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy  339KDW, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) teren połocony w granicach strefy poWredniej ochrony ujCcia wody – 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
213. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

224U,P  

Powierzchnia  ( ha)   

10,56 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 
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c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz,  339KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) teren połocony w granicach strefy poWredniej ochrony ujCcia wody – 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
214. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

225ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,48  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz, 340KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
215. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

226U,P  

Powierzchnia  ( ha)   

3,41 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 340KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) czCWć terenu połocona w granicach strefy poWredniej ochrony ujCcia wody – 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
216. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

227ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

4,18 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 340KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych  ochron> 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
217. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

228E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
218. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

229U,P 

230U,P 

Powierzchnia  ( ha)   

5,53 

1,82 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 340KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
219. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

231Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

1,11 

1) Przeznaczenie terenu Teren garacy 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd –  z ulicy 272KDz, 340KDW, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

5) Ochrona zabytków a)   brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
220. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

232E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 272KDz; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
221. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

233MW,U 

Powierzchnia  ( ha)   

2,98 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30 - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2000,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 303KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) czCWć terenu połocona w granicach strefy poWredniej ochrony ujCcia wody – 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
222. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

234ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,30 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 331KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
223. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

235ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,27 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 330KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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224. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

236U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,12                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 15 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 330KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
225. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

237E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,02 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
226. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

238MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

3,58 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30 - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 2000,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  25m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd, 343KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
227. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

239MW,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,87 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 
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d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
228. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

240MW,MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

1,0                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej                        
i usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 343KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
229. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

241U,Uk 

Powierzchnia  ( ha)   

0,64                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej kultury; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o – 45o, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15721 ｦ Poz. 2708 

 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu, 

f) zakaz rozbudowy budynku; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 343KDW 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5 z wyj. pkt. 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
230. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

242ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

5,0 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 272KDz, 343KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
231. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

243E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 
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d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenu przyległego; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
232. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

244C,Um 

Powierzchnia  ( ha)   

0,97                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren ciepłownictwa, teren zabudowy usługowej komunalnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 343KDW, 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

d) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

f) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
233. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

245MW,MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,19 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd,   

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0%. 

 
234. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

246MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,89 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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235. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

247U,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,18                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 303KDd,  

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
236. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

248MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,4 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 303KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         
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5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
237. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

249MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,63 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 303KDd, 335KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
238. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

250E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,02 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
239. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

251ZP   

Powierzchnia  ( ha)   

0,62 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 332KDW, 335KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
240. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

252MW,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,34 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 333KDW, 334KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       
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g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych  chroniony 
ustaleniami planu dla którego ustala siC: 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy zmieniaj>cej elewacje i dachy 
budynku (geometriC dachu, otwory, detal architektoniczny); dopuszcza siC 
jedynie przebudowC zmierzaj>c> do przywrócenia pierwotnej formy budynku; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
241. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

253ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,67 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 303KDd, 332KDW, 333KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy  ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
242. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

254MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

0,18 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 332KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
243. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

255U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,47                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 15 o – 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 45% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garacowej; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 1000 m², 

b) minimalna szerokoWć frontu działki – 25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic  303KDd, 

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 7  

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda – z  sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,  

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 

b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
244. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

256MW,U   

Powierzchnia  ( ha)   

1,11 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
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c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 20% powierzchni działki 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 303KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynek o wartoWciach zabytkowych chroniony 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 
245. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

257MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,2 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), 

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30o  do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

i) dojazd – z ulicy 303KDd,  

b) pr>d – z sieci n/n w przyległej ulicy, 

d) woda- z sieci w przyległej ulicy, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległej ulicy, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległej ulicy,       

g) gaz – z sieci w przyległej ulicy, 

c) woda- z sieci w przyległej ulicy; 

5) Ochrona zabytków a)   teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
246. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

258MW,MN,U 

259MW,MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

1,18 

0,69 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej                      
i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 303KDd, 336KDW, 338KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenach oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
247. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

260MW,MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

1,11 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej  i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenów; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 303KDd, 336KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 
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c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego - obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5, 
b) na terenie oznaczono budynki o wartoWciach zabytkowych chronione 
ustaleniami planu - obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
248. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

261Kg 

Powierzchnia  ( ha)   

0,52                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy garacowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do30o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

j) dojazd – z ulicy 336KDW, 337KDW 

b) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

c) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

5) Ochrona zabytków a)   teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
249. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

262E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,01                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren obiektów elektroenergetycznych (trafostacje) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 337KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
250. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

263U,P   

Powierzchnia  ( ha)   

3,31 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów; 
w ramach terenu dopuszcza siC lokalizacjC usług turystycznych w oparciu                
o sporty i rekreacje hippiczn> (lokalizacja stajni do 10 koni) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów –płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 337KDW, 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
251. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

264P,U   

Powierzchnia  ( ha)   

3,86 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy produkcyjnej, baz, składów, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu 
i kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 12 m,  

b) geometria dachów - płaskie, pochyłe dwu- lub wielospadowe, 
krzywopowierzchniowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 336KDW, 337KDW, 338KDW 

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren lecy w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
252. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

265MW,MN,U 

266MW,MN,U   

Powierzchnia  ( ha)   

1,17 

1,36 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej                      
i usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 272KDz, 303KDd, 338KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 7, 

c) pr>d – z sieci n/n w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe- do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) tereny lec> w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego – 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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253. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

267Kp,ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,0                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren parkingów i zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 272KDz, 341KDW, 

b) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych ulicach; 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
254. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

268ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

0,34                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren lasów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 341KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
255. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

269ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,14                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Tereny zieleni urz>dzonej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 341KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
256. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

270Kp 

Powierzchnia  ( ha)   

0,66                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren parkingów 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 341KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
257. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

271ZC 

Powierzchnia  ( ha)   

6,62                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren cmentarza, dopuszcza siC lokalizacjC kaplicy cmentarnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów -  pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –  30o  - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 5% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy  341KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 

§ 15. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 122,37 ha, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami KDz, KDl, KDd, KDW: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDz - ulice publiczne zbiorcze (powiatowe), 

b) KDl - ulice publiczne lokalne (gminne), 

c) KDd - ulice publiczne dojazdowe (gminne), 

d) KDW - ulice wewnętrzne, 
e) KDWx - ulice wewnętrzne ciągi ”iesze (gminne); 
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2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny dróg ”ublicznych i wewnętrznych wyzna-

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

a) ulice nie zwymiarowane na rysunku ”lanu zachowują dotychczasowe linie rozgraniczające zgod-

nie z granicami na mapie geodezyjnej, 

b) realizacja nowych skrzywowaL i zjazdów, w tym ”rzebudowy istniejących muszą s”eJniać wymo-

gi ”rze”isów odrębnych (Roz”orządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-

ca 1999 r. w s”rawie warunków technicznych jakim ”owinny od”owiadać drogi i ich usytuowa-

nie Dz. U. Nr 43, poz. 430 lub ”rze”isu go zastę”ującego), 
c) nowe zjazdy ”ubliczne i indywidualne mogą być lokalizowane na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
d) ”rzestrzeL ulic w liniach rozgraniczających mowe sJuwyć do ”rowadzenia sieci uzbrojenia tech-

nicznego podziemnego, 

e) ustala się realizację o`wietlenia ”rzestrzeni ulic w ramach obszarów zabudowanych ”o”rzez la-

tarnie zlokalizowane w liniach rozgraniczających; dla obszarów o zwartej zabudowie, ”rzy nie-

wielkiej szeroko`ci ulicy do”uszcza się umieszczanie lam”, na`wietlaczy na ”rzylegJych budyn-

kach i budowlach lub umieszczenie latarni na ”rzylegJym terenie za zgodą jego dysponenta, 

f) w ramach ulic wewnętrznych, dojazdowych i lokalnych mogą być tworzone ”arkingi uliczne, 
g) w ramach ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych mogą być zlokalizowane `ciewki rowerowe, 

w tym istniejąca międzynarodowa trasa rowerowa ｭTysiąca Jeziorｬ (mowliwo`ć rozwoju uzu”eJ-
niających `ciewek na terenie miasta); 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 16. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych o ”owierzchni 1,8625 ha na cele niele`ne; na zmia-

nę ”rzeznaczenia uzyskano zgodę Ministra _rodowiska nr ZS-S-2120/202/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. 

§ 17. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 18. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

§ 19. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Grzegorz NatkaLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXV/382/09 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 wrze`nia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV/382/09 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 wrze`nia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/382/09 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 wrze`nia 2009 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do wyJowonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Bornem 

Sulinowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu ”lanu wyJowonego do ”ublicznego wglądu w okresie od dnia 12 listo”ada 2008 r. do dnia 

5 grudnia 2008 r. zJowono w wyznaczonym terminie 8 nastę”ujących uwag: 

1Ł Uwaga ”Ł WJadysJawa Mellera wniesiona 5 grudnia 2008 r. dotyczy terenu dziaJek nr ewid. 45/22, 

45ł23, 45ł24, 45ł27 i wyrawa wąt”liwo`ci co do ustaleL w zakresie ”rzeznaczenia terenu, zastrzewenia 
w stosunku do ustalonej linii zabudowy, wysoko`ci zabudowy oraz stawki ”rocentowej o”Jaty ”obieranej 
od wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ Wąt”liwo`ci dotyczące ”rzeznaczenia terenu są nieuzasadnioneŁ 
Za”is dla terenów oznaczonych symbolem MW,U pozwala na zagos”odarowanie zabudową mieszkaniową 
wielorodzinną i usJugami w jak najbardziej szerokim znaczeniu (zgodnie z oczekiwaniami inwestora mia-

stotwórczymi, centrotwórczymi)Ł W wyniku ”rze”rowadzonej analizy stanu ”rawnego wynikającego 
z ustaleL dotychczas obowiązującego miejscowego ”lanu nalewy ”rzychylić się do uwagi w zakresie 
stawki ”rocentowej, ”oniewaw nie zachodzi zmiana warto`ci nieruchomo`ci w wyniku uchwalenia ”lanuŁ 
Uwaga dotycząca wysoko`ci i linii zabudowy byJa ”rzedmiotem i warunkiem uzgodnienia projektu planu 

”rzez Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówŁ Wysoko`ć 3,5 kondygnacji w dotychczasowym planie 

jest niezgodna z prawem i winna być inter”retowana jako 3 kondygnacjeŁ Za”is dotyczący linii zabudowy 
jest zgodny z propozycjami inwestora kierowanymi pismem do UM i ustaleniami ustnymi. Inwestor zapro-

”onowaJ wymianę gruntów w celu utworzenia re”rezentacyjnego ”lacuŁ Ustalenia ”arametrów zabudowy 
”ozwalają na racjonalne zagos”odarowanie terenówŁ W związku z ”owywszym uwagi w zakresie wysoko-

`ci i linii zabudowy zostaJy nieuwzględnioneŁ 

2. Uwaga p. W. Bahuniuk i M. Podlewskiego wniesiona 5 grudnia 2008 r. dotycząca dziaJek nr 11, 

13 i 15 wyrawa s”rzeciw zmianie przeznaczenia w stosunku do dotychczasowego planu. Po przeanalizo-

waniu stanu prawnego i mając na uwadze takwe inne uwagi ”ro”onuję ją uwzględnić i ”oszerzyć za”isy 
takwe o funkcje mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne. Teren po zmianie oznaczony byJby symbolem 

82MW,MN,Ut. 

3Ł Uwaga ”Ł AJJy i PawJa MaJucha wniesiona 10 grudnia 2008 r. dotycząca terenu dziaJki ”rzy 
ul. Parkowej 11 w zakresie poszerzenia funkcji terenu. Po przeanalizowaniu stanu prawnego i mając na 
uwadze takwe inne uwagi ”ro”onuję ją uwzględnić i ”oszerzyć za”isy takwe o funkcje mieszkaniowe jedno- 

i wielorodzinne. Teren po zmianie oznaczony byJby symbolem 82MW,MN,Ut. 

4. Uwaga p. Piotra Piska wniesiona 15 grudnia 2008 r. dotyczy ”rzeznaczenia dziaJki nr ewid. 62/9 

przy ul. Konopnickiej 2. Uwaga ta mowe zostać uwzględniona, tznŁ ”ro”onuje się rozszerzyć ”rzeznaczenie 
terenu z usJugowego (244U), na mieszkaniowo - usJugowy (244MN,U)Ł 

5Ł Uwaga ”Ł AJJy i PawJa MaJucha wniesiona 16 grudnia 2008 r. dotycząca terenów oznaczonych 
symbolami w projekcie planu 82Ut i 76ZP w zakresie granic pomiędzy tymi terenami. Zapis projektu planu 

jest zgodny z ustaleniami dotychczas obowiązującego ”lanu oraz z ustaleniami studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego (za”is elastyczny)Ł Teren będący ”rzedmiotem uwagi nie 

jest ”rzeznaczony do wydzielenia i zabudowy kolejnej dziaJki budowlanej, mowe być natomiast przezna-

czony na ”oszerzenie dziaJek sąsiadujących, w tym dziaJki wnoszących uwagęŁ Pro”onuję nie uwzględnić 
tej uwagi, natomiast w”rowadzić korektę linii zabudowy, która uniemowliwi zabudowę s”ornego terenu, 
który jest takwe ”rzedmiotem innej uwagi. 
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6Ł Uwaga ”Ł SJawomira Krakowskiego wniesiona 20 grudnia 2008 r. dotycząca terenu, o którym 

mowa w pkt 5 wnosząca tre`ć ”rzeciwną tej uwadzeŁ Poniewaw uwaga ta nie wnosi nic co wymagaJoby 
zmiany ”rojektu ”lanu nalewy uznać ja za uwzględnionąŁ Kwestie nabycia czę`ci ”rzedmiotowego terenu 

nie są regulowane planem, lecz przepisami odrębnymi. Projekt planu pozwoli jednak na przeprowadzenie 

stosownej procedury. 

7. Uwaga zbiorowa wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. przez mieszkaLców Bornego Sulinowo za-

mieszkujących budynki nr 6, 8, 10, 12, 14 przy ulicy Zielonej, nr 2, 4 przy ulicy Jeziornej oraz nr 4, 6, 8 

”rzy ulicy BolesJawa Chrobrego wyrawa s”rzeciw dla zagos”odarowania ”rojektowanych terenów 
67MW,MN,U, UT i 69Ut na funkcje usJug turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzin-

nej, wysoko`ć tej zabudowyŁ Pro”onuję nie uwzględnić ”owywszej uwagiŁ Kwestionowane tereny stano-

wią uzu”eJnienie dla istniejących kwartaJów zabudowy ”rzy ul. Zielonej, Jeziornej i Chrobrego. Przewi-

dziano nową zabudowę od strony zachodniej, stanowiącej front dla ”rojektowanych terenów zieleni ozna-

czonych symbolem 60ZP co jest zgodne z zasadami sztuki urbanistycznej i dbaJo`ci o Jad ”rzestrzenny. 

Projektowana zabudowa ma ”odobny charakter, funkcję i gabaryty w stosunku do istniejącej (będących 
wJasno`cią wnoszących ”rotest)Ł Projektowana zabudowa będzie obsJugiwana komunikacyjnie i infra-

strukturalnie od strony nowo projektowanych ulic wewnętrznych oznaczonych symbolem 4KDW. Zago-

s”odarowanie terenów sąsiednich nie będzie miaJo w”Jywu na utratę warto`ci nieruchomo`ci, a wręcz 
przeciwnie mowe ”rzyczynić się do jej wzrostuŁ Takwe ”lanowana wysoko`ć zabudowy, ze względu na 
konfigurację terenu (obniwenie) nie będzie miaJa znaczenia dla juw istniejącej zabudowyŁ 

Grunty ”rzeznaczone ”od zabudowę stanowią wJasno`ć Gminy Borne Sulinowo, stanowią czę`ć większej 
niezagos”odarowanej caJo`ciŁ S”rzedaw dziaJek gminnych w”Jynie ”ozytywnie na stan jej finansów i mowe 
”rzyczynić się do ”rawidJowego zagos”odarowania terenów ”ublicznychŁ 

8. Uwaga p. Teodora Werbowskiego wniesiona 23 grudnia 2008 r. dotyczy w zasadniczej czę`ci 
kwestii nie będących ”rzedmiotem ustaleL ”lanu i nie mającą z nim wadnego związkuŁ 

Cze`ć uwagi stanowi zarzut o niewJa`ciwym ”rze”rowadzaniu ”rocedury ”lanistycznej, w szczególno`ci 
zawiadamiania obywateli o ”rocedurze ”lanistycznejŁ CaJo`ć ”rocedury ”lanistycznej ”rowadzona jest na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17) 

i jest dokumentowana przez UM w Bornem Sulinowie. Dokumentacja ”lanistyczna będzie ”rzedJowona 
Wojewodzie do zbadania jej zgodno`ci z ”rawemŁ Plan, który by naruszaJ ”rocedurę ”odlegaJby rozstrzy-

gnięciu nadzorczemu i nie wszedJby w wycieŁ 

Odnosząc się do uwag, które mowna uznać za odnoszące się do ustaleL ”lanu nalewy stwierdzić, we wno-

szący skargę ”rawdo”odobnie niedokJadnie za”oznaJ się z jego ustaleniami, choćby w zakresie dróg 
i ustaleL ”rzestrzennych w związku z ustaleniami dotychczas obowiązującego ”lanuŁ Projekt ”lanu ”odle-

gaJ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który w szczególny s”osób wymagaJ zacho-

wania warto`ci ”rzestrzennych i historycznych, w związku z czym ”rzedJowony ”rojekt w większym stop-

niu je chroni niw dotychczasowy ”lanŁ 

Plan oczywi`cie uwzględnia wymogi `rodowiskowe, w tym obszary Natura 2000 ”oJowone ”oza obszarem 

miasta. W ramach ”rocedury ”lanistycznej s”orządzono o”racowanie ekofizjograficzne i ”rognozę oddzia-

Jywania na `rodowiskoŁ 

We wniesionej uwadze największe emocje budzi kwestia zagos”odarowania czę`ci terenów zieleni na cele 
budowlaneŁ Nalewy zaznaczyć, we ”rojekt ”lanu ”rzewiduje ”rzeznaczenie na takie cele stosunkowo nie-

wielkich acz atrakcyjnych terenów zieleni miejskiejŁ Zasady zagos”odarowania tych terenów (duwe dziaJki, 
zachowanie min. 75% drzewostanu) mają za”ewnić zagos”odarowanie w charakterze ｭle`nymｬ wJa`ci-

wym dla miasta. Miasto dysponuje gigantycznymi terenami zieleni zarówno wewnątrz obszaru zurbanizo-

wanego jak i na zewnątrz (ogromne ”oJacie lasów)Ł Atrakcyjne tereny nadjeziorne ”ozostają ”raktycznie 
niezagos”odarowane i nieurządzone co stanowi o stosunkowo niskiej atrakcyjno`ci turystycznej miasta. 

Sytuacja ta ma oczywisty w”Jyw na stan inwestycji ”rywatnych i ”ublicznychŁ WJa`ciwe ”rzykJady zago-

s”odarowania terenów nadjeziornych mowna znaleuć ”raktycznie w kawdym nadjeziornym miasteczku za-

chodnioeuropejskim, ale takwe i w ”obliskim większym Szczecinku. Oczywistym jest, we tereny nadjezior-

ne muszą być zagos”odarowane na cele rekreacyjne, s”ortowe i turystyczneŁ Takie są tew i cele niniej-

szego planu. 

Grunty ”rzeznaczone ”od zabudowę stanowią wJasno`ć Gminy Borne Sulinowo, stanowią czę`ć większej 
niezagos”odarowanej (nieurządzonej caJo`ci)Ł 
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Mowliwo`ci finansowe gminy nie ”ozwalają na urządzenie tak rozlegJych terenów zieleni choćby w bardzo 
niewielkim zakresieŁ S”rzedaw dziaJek gminnych mowe ”rzyczynić się do ”ozyskania `rodków na ”rawi-

dJowe i atrakcyjne, sJuwące caJemu s”oJeczeLstwu zagos”odarowanie terenów ”ublicznychŁ Niezbędnym 

jest zaangawowanie takwe ”rywatnych inwestorów w zagos”odarowanie terenów i ”odniesienie atrakcyj-

no`ci turystycznej miastaŁ Zarzuty dotyczące s”osobów zagos”odarowania terenów nadjeziornych nie 

mają ”odstaw faktycznych, zabudowa ”lanowana jest ”onad skar”ą, na górnym tarasie, drogi wewnętrz-
ne (które w ”lanie są wydzielone liniami rozgraniczającymi it”Ł, itdŁ) ”okrywają się z juw funkcjonującymi 

prymitywnymi drogami parkowymiŁ Nie będą one miaJy funkcji li tylko komunikacyjnych, lecz takwe s”ace-

rowe i rowerowe (”lan nie rozstrzyga szczegóJowych rozwiązaL)Ł S”orne tereny są stosunkowo Jatwe do 
uzbrojenia, a ich zagospodarowanie mowe dać wielorakie korzy`ciŁ Gmina poza planem ma obecnie do 

dyspozycji szereg innych instrumentów umowliwiających ”rzyjęcie dalszych ”rawidJowych rozwiązaLŁ 
Instrumentów takich nie byJo wcze`niej, kiedy byJy s”rzedawane nieruchomo`ci w s”osób budzący uza-

sadnione rozgoryczenie wnioskodawcy. 

S”osób sformuJowania uwag i charakter zarzutów niestety de”recjonują być mowe szlachetne intencje 
wnioskodawcy i zamiast rzeczowej debaty, ”oszukiwania rozwiązaL s”rowadzają się do oszczerstw i in-

synuacji nie mających związku z materią ”odlegającą ”rocedurze s”orządzania ”lanuŁ W związku nie 

uwzględnienie ”rzedJowonej uwagiŁ 

Śo ”rojektu ”lanu wyJowonego do ”ublicznego wglądu w okresie od dnia 8 maja 2009 r. do dnia 1 czerw-

ca 2009 r. zJowono w wyznaczonym terminie 3 nastę”ujące uwagi: 

1. Uwaga p. Teodora Werbowskiego wniesiona 16 czerwca 2009 r. 

1Ł1Ł Brak wJa`ciwej ochrony ujęcia wody (uwaga zbiewna jest z tre`cią uwagi Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji S”Ł z oŁoŁ)Ł 

Ta czę`ć uwagi zostaJa uwzględniona - strefa ”o`redniej ochrony ujęcia wody zostaJa wniesiona na rysu-

nek planu, a odpowiednie ustalenia zamieszczono do tre`ci uchwaJyŁ 

1Ł2Ł Zagos”odarowanie czę`ci terenów zieleni ”arkowej na cele budowlaneŁ 

Projekt ”lanu ”rzewiduje ”rzeznaczenie na takie cele stosunkowo niewielkich, atrakcyjnych terenów ziele-

ni miejskiejŁ Zasady zagos”odarowania tych terenów (duwe dziaJki, zachowanie min. 75% drzewostanu) 

mają za”ewnić zagos”odarowanie w charakterze ｭle`nymｬ wJa`ciwym dla miasta. Miasto dysponuje tere-

nami zieleni zarówno wewnątrz obszaru zurbanizowanego jak i na zewnątrz (ogromne ”oJacie lasów)Ł 
Atrakcyjne tereny nadjeziorne ”ozostają ”raktycznie niezagos”odarowane i nieurządzone co stanowi 
o stosunkowo niskiej atrakcyjno`ci turystycznej miasta. Sytuacja ta ma oczywisty w”Jyw na stan inwe-

stycji prywatnych i publicznych w caJym mie`cieŁ Tereny nadjeziorne muszą być zagos”odarowane na 
cele rekreacyjne, s”ortowe i turystyczneŁ Takie są tew i cele niniejszego ”lanuŁ Grunty ”rzeznaczone ”od 
zabudowę stanowią wJasno`ć Gminy Borne Sulinowo, stanowią czę`ć większej niezagospodarowanej 

(nieurządzonej caJo`ci)Ł Mowliwo`ci finansowe gminy nie ”ozwalają na urządzenie tak rozlegJych terenów 
zieleni choćby w bardzo niewielkim zakresieŁ S”rzedaw dziaJek gminnych mowe ”rzyczynić się m.in. do 

”ozyskania `rodków na ”rawidJowe i atrakcyjne, sJuwące caJemu s”oJeczeLstwu zagos”odarowanie tere-

nów ”ublicznychŁ Niezbędnym jest zaangawowanie takwe ”rywatnych inwestorów w zagos”odarowanie 
terenów i ”odniesienie atrakcyjno`ci turystycznej miastaŁ Zarzuty dotyczące s”osobów zagos”odarowania 
terenów nadjeziornych nie mają ”odstaw faktycznych, zabudowa ”lanowana jest ”onad skar”ą, na gór-

nym tarasie, drogi wewnętrzne (które w ”lanie są wydzielone liniami rozgraniczającymi) ”okrywają się 
z juw funkcjonującymi drogami parkowymiŁ Nie będą one miaJy jedynie funkcji komunikacyjnych, lecz tak-

we s”acerowe i rowerowe (”lan nie rozstrzyga szczegóJowych rozwiązaL)Ł S”orne tereny są stosunkowo 
Jatwe do uzbrojenia, a ich zagos”odarowanie mowe dać wielorakie korzy`ciŁ Gmina poza planem ma obec-

nie do dyspozycji szereg innych instrumentów umowliwiających ”rzyjęcie dalszych ”rawidJowych rozwią-
zaLŁ W ”rzy”adku s”rzedawy ”rzez gminę terenów nieuzbrojonych, a nastę”nie wykonania uzbrojenia 
gmina mowe odzyskać czę`ć ”oniesionych nakJadów ”o”rzez o”Jatę adiacencką z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci s”owodowanego wykonaniem infrastruktury technicznej w okresie 3 lat od dnia jej wyko-

nania. 

Ponadto ”rojekt ”lanu zostaJ ”ozytywnie uzgodniony ”rzez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, któ-
ry w szczególny s”osób wymagaJ zachowania warto`ci ”rzestrzennych i historycznych, jak równiew za-

o”iniowany ”rzez Regionalnego Śyrektora Ochrony _rodowiska w zakresie ochrony ”rzyrody i `rodowiska 
s”eJniając wszystkie wymogiŁ Powywszej czę`ci uwagi nie uwzględnionoŁ 
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2Ł Uwaga Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S”Ł z oŁoŁ z dnia 9 czerwca 2009 r. 

Pomimo tego, we ”rojekt miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego zostaJ ”ozytywnie zao”i-

niowany przez PWIK sp. z o.o. pismem z dnia 9 czerwca 2009 r., uwzględniono wszystkie uwagi doty-

czące tre`ci uchwaJy za wyjątkiem uwag dotyczących wykre`lenia tre`ci dotyczących ”arametrów sieci 
infrastruktury technicznej. Zgodnie z ustaleniami § 4 pkt 9 litŁ a roz”orządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) jak równiew z wymogami organu kontroli nad-

zorczej, jakim jest Wojewoda, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymagane jest 

okre`lenie ukJadu sieci infrastruktury technicznej wraz z ich ”arametrami, zatem ta czę`ć uwagi nie mowe 
być uwzględnionaŁ 

3. Uwaga Agencji Handlowej ALHEN z dnia 2 czerwca 2009 r. 

Za”isy ogólne i szczegóJowe ”rojektu uchwaJy w s”rawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, nie ograniczają lokalizacji zabudowy i okre`lają wskauniki intensywno`ci zabudowy na ”ozio-

mie 40% zgodnie z tym, o co wnioskuje skJadający uwagęŁ 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo zostaJ uzgodniony 

”rzez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy, w tym kątów nachylenia ”oJaci dachowych, linii zabudowy, ”owierzchni zabudowy, ”owierzchni 
biologicznie czynnej, wysoko`ci budynków, jak równiew zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony _rodowiska w zakresie ochrony ”rzyrody i `rodowiska, w tym między innymi w zakresie ochrony 

warto`ciowego drzewostanu wystę”ującym na terenie miasta Borne Sulinowo. 

W związku z ”owywszym, zJowone uwagi nie mogą zostać uwzględnioneŁ 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXV/382/09 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 wrze`nia 2009 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Bornem 

Sulinowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców wynikające z ustaleL ”lanu, tjŁ budowa dróg wewnętrznych gminnych (288KDW, 285KDW, 

czę`ć, 276KŚW, 290KŚWx, budowa nawierzchni i urządzenie ”lacu ”ublicznego na terenie 125KP oraz 

rozbudowa infrastruktury technicznej niezbędnej do obsJugi terenów oznaczonych na rysunku ”lanu sym-

bolami P,U lub U,P (w szczególno`ci sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodo-

ciągowej, sieci o`wietlenia ulic wewnętrznych) stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmŁ) zdania wJasne gminy. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 

ze zm.), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy; 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w s”rawie wieloletnich ”rogramów inwestycyjnychŁ 

3Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, usta-

wą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 ｦ 15748 ｦ Poz. 2708,2709 

 

§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony w 
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, 

ze zm.) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze 

zm.) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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UCHWAIA NR XXXIV/279/09 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 28 paudziernika 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy w sprawie ustalenia górnych stawek opJat ponoszonych 

przez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych i nieczysto`ci ciekJychŁ 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze`nia 1996 r. o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r., Dz. U. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Dz. U. 

Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 79, poz. 666, Dz. U. Nr 92, poz. 753) 

- Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie usuwa-

nia i unieszkodliwiania od”adów komunalnych i nieczysto`ci ciekJych oraz z uwzględnieniem zmian 

w”rowadzonych uchwaJą Nr XXV/192/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwaJy, § 2 pkt 1 

otrzymuje brzmienie: 

ｭUstala się górne stawki o”Jat za: 

1) odbiór od”adów komunalnych zmieszanych i transport do komunalnego skJadowiska od”adów: 
a) luzem - 70,00 zJ/m3, 

b) z pojemników 110 l lub 120 l - 9,00 zJłszt., 
c) z pojemników 1100 l - 75,00 zJłszt., 
d) z kontenerów 7 m3 - 480,00 zJłszt., 
e) z kontenerów 8 m3 - 550,00 zJłszt., 
f) wywóz gruzu betonowego i ceglanego z rozbiórek i remontów - 45,00 zJłm3ｬ. 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 1 stycznia 2010 r. i ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa Zachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Marek Krzywania 
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