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UCHWAŁA Nr XXXIV/390/09 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 5 marca 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego dla terenu przemysłowego                                       

przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Du �ego, cz��ci Osiedla Wschód, wzdłu � ul. Wojska Polskiego i cz ��ci                      

ul. Warszawskiej, terenu przy ulicy Gałczy �skiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzie �owej w obr �bie Pisz I 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz  
art. 20, ust. 1 i art. 36 ust. 4 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, 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 Piszu 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pisz dla terenu przemysłowego przy 
ulicy Warszawskiej, Osiedla Du�ego, cz��ci Osiedla 
Wschód, wzdłu� ul. Wojska Polskiego i cz��ci  
ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczy�skiego,  
ul. Słowackiego i ul. Młodzie�owej w obr�bie Pisz I 
składaj�cy si� z: 
 
  1) cz��ci tekstowej planu stanowi�cej tre�� niniejszej 

uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1: 1 000, stanowi�cego 

zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  3) rozstrzygni�� wymaganych przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, stanowi�cych zał�cznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
DZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu przemysłowego przy ulicy 
Warszawskiej, Osiedla Du�ego, cz��ci Osiedla Wschód, 
wzdłu� ul. Wojska Polskiego i cz��ci ul. Warszawskiej, 
terenu przy ul. Gałczy�skiego, ul. Słowackiego i  
ul. Młodzie�owej w obr�bie Pisz I, zwany dalej „planem”, 
obowi�zuje w granicach okre�lonych uchwał� Nr XI/94/07 
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 r. 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Du�ego, 
cz��ci Osiedla Wschód, wzdłu� ul. Wojska Polskiego i 
cz��ci ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczy�skiego,  
ul. Słowackiego i ul. Młodzie�owej w obr�bie Pisz I. 

 
§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest 

ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w 
zakresie: 
 
  a) zapewnienia prawidłowego zagospodarowania i rozwoju 

terenów w wyznaczonych liniach rozgraniczaj�cych z 
równoczesnym ustaleniem zasad ich funkcjonowania, 

 
  b) umo�liwienia działalno�ci ró�norodnych podmiotów 

przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych 
konfliktów i optymalizacji korzy�ci wynikaj�cych ze 
wspólnych działa�. 

 
§ 4. 1. Przedmiotem planu s�: 

 
  1) Podstawowe przeznaczenie terenów o ró�nych 

funkcjach i ró�nych zasadach zagospodarowania  
tj. terenów okre�lonych na rysunku planu symbolami 
oraz liniami rozgraniczaj�cymi te tereny: 

 
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej: 

 
MN      - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN/U - tereny zabudowy mieszkalno- usługowej 
MW    - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z usługami 
 

b) Tereny zabudowy usługowej: 
 

U   -  tereny zabudowy usługowej 
US -  tereny sportu i rekreacji 

 
c) Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej: 

 
P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów 
 

d) Tereny zieleni i wód: 
 

ZL - lasy 
ZP - tereny zieleni urz�dzonej 
WS - tereny wód powierzchniowych (rzeki, kanały) 
Wm - tereny urz�dze� melioracyjnych 

 
e) Tereny komunikacji: 

  
KD-G - droga krajowa 
KD     -  drogi powiatowe i gminne 
KDW  - drogi wewn�trzne 
KX     -  ci�gi piesze 

 
f) Tereny infrastruktury technicznej: 

   
  W -  wodoci�gi 

K  - kanalizacja sanitarna 
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  2) Granice i zasady zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie oraz szczególne 
warunki ich zagospodarowania, w tym: 

 
a) warunki gospodarowania wynikaj�ce z potrzeb 

ochrony �rodowiska kulturowego, 
b) warunki gospodarowania zasobami przyrody, 

zakazy zabudowy, wynikaj�ce z potrzeb ochrony 
�rodowiska, 

c) warunki ochrony gruntów le�nych; 
 
  3) Podział i scalanie nieruchomo�ci; 
 
  4) Stawka procentowa opłaty jednorazowej, w zwi�zku z 

opracowaniem planu. 
 

2. Na terenach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 
okre�la si� w dalszych przepisach niniejszych ustale�, 
dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki tego 
dopuszczenia. 
 

3. Ustalenia planu nie przypisane okre�lonemu 
symbolowi dotycz� całego obszaru opracowania. 
 

§ 5. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� ustaleniami obowi�zuj�cymi: 
 
  1) granice opracowania planu, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nych funkcjach lub 

ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  3) granice uci��liwo�ci sanitarnej, 
 
  4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 
 
  5) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odniesieniu do 

nowych budynków lub nowych cz��ci budynków 
rozbudowywanych, 

 
  6) klasyfikacja ulic (dróg publicznych). 
 

§ 6. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne mog� podlega� 
zmianom na nast�puj�cych warunkach. 
 
  1) podział terenów mieszkalno-usługowych na mniejsze 

działki, winien uwzgl�dnia� zasad� dost�pno�ci 
komunikacyjnej i zachowania innych ustale� 
niniejszego planu, a odnosz�cych si� do tego terenu, 

 
  2) na rysunku planu przedstawiono zasady podziału 

terenu na działki budowlane, 
 
  3) oznaczenia liniowe infrastruktury technicznej oznaczaj� 

ich orientacyjny przebieg do u�ci�lenia w projektach 
budowlanych, 

 
  4) na terenach o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 ustala 

si� przeznaczenie podstawowe i uzupełniaj�ce. 
Tereny, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 mog� by� w 
cało�ci wykorzystane na cele zgodne z ich 
przeznaczeniem lub cz��ciowo na cele przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniaj�cego, na zasadach 
ustalonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały, 

 
  5) plan uwzgl�dnia istniej�cy stan własno�ci. W 

ustaleniach planu regulowane s� działania 
powoduj�ce zmian� stanu istniej�cego, poprzez 
okre�lenie przeznaczenia terenów oraz warunków ich 

zabudowy i zagospodarowania, przy uwzgl�dnieniu 
szczególnych zasad ochrony �rodowiska. Istniej�cy 
stan zagospodarowania i u�ytkowania terenów oraz 
obiektów, w tym nazwy ulic, podkład mapowy - nie jest 
tre�ci� ustale� planu, lecz informacj� o tym stanie. 

 
§ 7. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia planu, o 

których mowa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z tre�ci 
przepisu nie wynika inaczej; 

 
  2) uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Miejskiej w Piszu, o ile z tre�ci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  3) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek planu na 

mapie w skali 1:1 000, stanowi�cy zał�cznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

 
  4) terenie - nale�y przez to rozumie� obszar o okre�lonym 

przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi; 

 
  5) linii rozgraniczaj�cej - nale�y przez to rozumie� lini� 

oddzielaj�c� tereny o ró�nych funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi 
publiczne; 

 
  6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
(lico) budynku w kierunku ulicy, s�siedniego terenu lub 
s�siedniej działki; 

 
  7) elewacjach uprzywilejowanych - nale�y przez to 

rozumie� elewacje od strony przestrzeni publicznych 
(ulice, place) wymagaj�ce szczególnie starannego i 
atrakcyjnego traktowania w zakresie projektowanych 
rozwi�za� architektonicznych i materiałowych takich 
jak: np. gzymsy, boniowanie, profile okien; 

 
  8) powierzchni zabudowanej działki – nale�y przez to 

rozumie� powierzchni� działki zabudowan� 
budynkiem lub budynkami; 

 
  9) powierzchni terenu biologicznie czynnego - nale�y 

przez to rozumie� grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� 
oraz wod� powierzchniow� na działce budowlanej, a 
tak�e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, 
urz�dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� wegetacj�, o 
powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2; 

 
10) urz�dzeniach towarzysz�cych – nale�y przez to 

rozumie� urz�dzenia �ci�le zwi�zane z prawidłowym 
funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie 
okre�lonym liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
11) usługach towarzysz�cych - nale�y przez to rozumie� 

wydzielony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
lokal u�ytkowy przeznaczony do prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej z zakresu handlu i usług; 

 
12) zabudowie usługowej – nale�y przez to rozumie� 

obiekty, w których �wiadczy si� usługi słu��ce 
zaspokajaniu potrzeb ludno�ci (w tym handlu), oraz 
obiekty, w których nie wytwarza si� dóbr materialnych 
na skal� przemysłow� tj. wielkoseryjn�; 
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13) dachach płaskich – nale�y przez to rozumie� dachy o 
spadku maksymalnie do 10°; 

 
14) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie� 

takie przeznaczenie, które przewa�a na danym obszarze 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
15) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia inne ni� podstawowe, 
które uzupełniaj�, wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe lub przeznaczenie alternatywne; 

 
16) zabudowie jednorodzinnej – nale�y przez to rozumie� 

jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z 
budynkami gara�owymi i gospodarczymi, chyba, �e 
ustalenia planu mówi� inaczej; 

 
17) obiektach usługowych lub produkcyjnych uci��liwych 

dla �rodowiska – nale�y przez to rozumie� obiekt, w 
którym realizowane s� przedsi�wzi�cia, które s� 
wymienione w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa� 
zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko 
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pó�n. zm.), dla realizacji 
których nale�y uzyska� decyzj� o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia  
3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o 
�rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w 
ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
�rodowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z pó�n. zm.); 

 
17) obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuci��liwych 

dla �rodowiska – nale�y przez to rozumie� obiekt, w 
którym realizowane s� przedsi�wzi�cia, które nie s� 
wymienione w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa� 
zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko 
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pó�n. zm.); 

 
18) usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie� 

funkcj� usługow� i produkcyjn� jako działalno�� 
gospodarcz� mo�liw� do prowadzenia na terenie działki 
budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje 
szkodliwych oddziaływa� na �rodowisko przyrodnicze i 
zdrowie ludzi, a stopie� korzystania ze �rodowiska 
pozostaje na poziomie skutków wywołanych 
funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej (w 
obszarach o symbolach MN, MW, MW/U, MN/U: handel, 
rzemiosło nieuci��liwe, ochrona zdrowia, o�wiata, obiekty 
kultu i kultury), (w obszarze o symbolach U: małe zakłady 
rzemie�lnicze, handel , ochrona zdrowia, o�wiata, obiekty 
kultu i kultury, biura), z wykluczeniem działalno�ci, której 
poziom korzystania ze �rodowiska przekracza granice 
posiadanej działki oraz narusza prawa osób trzecich; 

 
19) zabudowa wielkopowierzchniowa (usługowo-handlowa) – 

rozumie si� przez to obiekt handlowy o powierzchni 
sprzeda�y przekraczaj�cej 400 m2, w którym prowadzona 
jest jakakolwiek działalno�� handlowa; 

 
 
 
 
 

20) działalno�ci usługowej - nale�y przez to rozumie� 
funkcj� usługow� jako działalno�� gospodarcz� mo�liw� 
do prowadzenia w budynku mieszkalnym (np. fryzjer, 
gabinety lekarskie, kosmetyczka, administracja,  
biura itp.); 

 
21) urz�dzeniach infrastruktury technicznej – nale�y przez 

to rozumie� urz�dzenia z zakresu zaopatrzenia w 
wod�, odprowadzenia �cieków, elektroenergetyki, 
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji; 

 
22) ekologicznych no�nikach energii cieplnej – nale�y 

przez to rozumie�: gaz płynny, olej opałowy nisko 
siarkowy, energi� elektryczn�, biomas�; 

 
23) tymczasowym u�ytkowaniu i zagospodarowaniu terenów 

– nale�y przez to rozumie� dopuszczenie mo�liwo�ci 
wykorzystywania terenów w sposób dotychczasowy, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, z 
wył�czeniem terenów pod planowane drogi i urz�dzenia 
infrastruktury technicznej; 

 
24) urz�dzeniach podwórkowych - nale�y przez to 

rozumie�: trzepaki, �mietniki, ławki itp.; 
 
25) wymianie budynku – rozumie si� przez to lokalizacj� 

nowego budynku w miejscu obecnie istniej�cego; 
 
26) przebudowie – nale�y przez to rozumie� wykonanie 

robót budowlanych, w wyniku których nast�puje 
zmiana parametrów u�ytkowych lub technicznych 
istniej�cego obiektu budowlanego, z wyj�tkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysoko��, długo��, 
szeroko�� b�d� liczba kondygnacji; 

 
27) dobudowie – nale�y przez to rozumie� wykonywanie 

obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, w celu 
zwi�kszenia powierzchni mieszkalnej lub u�ytkowej 
istniej�cego ju� obiektu budowlanego; 

 
28) nadbudowie – nale�y przez to rozumie� wykonywanie 

obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, na 
cało�ci lub cz��ci kondygnacji w istniej�cych ju� 
obiektach budowlanych. Nadbudowa jest szczególnym 
rodzajem budowy; 

 
29) powierzchni sprzeda�y - nale�y rozumie� t� cz��� 

ogólnodost�pnej powierzchni obiektu handlowego 
stanowi�cego cało�� techniczno-u�ytkow�, 
przeznaczonego do sprzeda�y detalicznej, w której 
odbywa si� bezpo�rednia sprzeda� towarów (bez 
wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz 
powierzchni pomocniczej, do której zalicza si� 
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 
ekspozycji wystawowej itp.); 

 
30) terenie inwestycji – nale�y przez to rozumie� obszar 

zainwestowania w granicach jednej lub kilku działek 
przeznaczonych pod zabudow�. 

 
Inne okre�lenia wynikaj� z odr�bnych przepisów prawa 
budowlanego. 
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DZIAŁ II 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
ROZDZIAŁ 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj �ce 
tereny o ró �nym przeznaczeniu lub ró �nych zasadach 

zagospodarowania, w tym parametry i wska �niki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów               

i wska �niki intensywno �ci zabudowy 
 

§ 8. 1. Plan nie zawiera terenów, których 
przeznaczenie na cele nierolnicze i niele�ne wymaga 
zgody, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego  
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pó�n. zm.). 
 
  1) Obszar w granicach terenu obj�tego planem został 

przeznaczony na cele nierolnicze w trakcie procedury 
sporz�dzania ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu osadniczego miasta Pisz 
zatwierdzonego uchwał� Nr XXXV/223/94 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 1994 r., (Dz. Urz. 
Woj. Suwalskiego Nr 20, poz. 161); 

 
  2) W niniejszym planie nie przeznacza si� lasów i 

gruntów le�nych na cele niele�ne. 
 

2. Na terenach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 
uchwały, ustala si� nast�puj�ce ogólne warunki i zasady 
zabudowy i zagospodarowania: 
 
  1) zakazuje si� zmiany sposobu u�ytkowania budynków 

gospodarczych i budynków gara�owych na budynki o 
funkcji mieszkalnej; 

 
  2) ewentualne nowe dojazdy od dróg publicznych, 

miejsce i warunki wł�czenia si� do tych dróg nale�y 
uzgodni� z ich zarz�dcami; 

 
  3) linie zabudowy wyznacza si� od kraw�dzi jezdni dróg 

w odległo�ciach ustalonych dla poszczególnych dróg, 
o których mowa w § 18 ust. 6 uchwały; 

 
  4) okre�lone w § 7 ust. 6 uchwały linie zabudowy 

odnosz� si� do nowoprojektowanej lub 
modernizowanej zabudowy, gdy jest mo�liwo�� 
dostosowania istniej�cego dotychczas obiektu do 
ustalonej linii zabudowy, za� istniej�ca zabudowa, jak 
te� jej uzupełnienie w plombach mi�dzy zabudow� 
istniej�c� mo�e by� utrzymana w dotychczasowych 
liniach zabudowy; 

 
  5) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy 

granicy działek z zachowaniem przepisów okre�lonych w 
obowi�zuj�cych przepisach budowlanych; 

 
  6) zaopatrzenie w wod� z istniej�cej sieci wodoci�gowej; 
 
  7) odprowadzanie �cieków do istniej�cej kanalizacji; 
 
  8) zaopatrzenie w energi� elektryczn� w zale�no�ci od 

wielko�ci zapotrzebowania mocy: z istniej�cej sieci SN 
15 kV i NN, po dostosowaniu jej do nowych warunków 
pracy (obostrzenia, uziemienia, itp.) lub po 
wybudowaniu nowych urz�dze� SN 15 kV (stacji 
transformatorowej 15/0,38 kV wraz z lini� zasilaj�c� 
napowietrzn� lub kablow�) i linii NN napowietrznej lub 
kablowej; 

 

  9) zaopatrzenie w ł�czno�� z istniej�cych sieci; 
 
10) zaopatrzenie w ciepło budynków z miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub z lokalnych �ródeł ciepła w 
przypadku braku technicznych mo�liwo�ci 
przył�czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

 
11) w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych 

na przedmioty lub obiekty archeologiczne nale�y 
przerwa� prace i powiadomi� Wojewódzki Urz�d 
Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatur� w Ełku; 

 
12) w przypadku działalno�ci gospodarczej nale�y 

zastosowa� dost�pne rozwi�zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania 
standardów jako�ci �rodowiska; 

 
13) w przypadku konieczno�ci likwidacji istniej�cych 

urz�dze� melioracyjnych nale�y uzyska� zgod� 
Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wodnych Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego w Olsztynie, Rejonowego 
Oddziału w Piszu oraz decyzj� wodnoprawn�, 
dotycz�c� zakresu przebudowy, uzgodnie� i 
poniesienia kosztów; 

 
14) obowi�zuj� ponadto ustalenia dotycz�ce: 
 
 a) zasad obsługi komunikacji, zawarte w § 18 uchwały, 

b) zasad zaopatrzenia w urz�dzenia infrastruktury 
technicznej zawarte w § 19, § 20, § 21, § 22, § 23,  
§ 24, § 25, § 26 uchwały, 

c) zasad ochrony warto�ci kulturowych, zawarte  
w § 11 uchwały, 

d) zasad ochrony �rodowiska, zawarte w § 10 uchwały, 
e) przedsi�wzi�� obrony cywilnej, zawarte w § 28 

uchwały, 
f) przedsi�wzi�� ochrony przeciwpo�arowej zawarte 

w § 29 uchwały. 
 

3. W granicach okre�lonych w § 2 uchwały ustala si� 
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce tereny o 
ró�nych funkcjach i zasadach zagospodarowania - 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 
 

4. Wyznacza si� tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem MW. W 
skład zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu 
MW wchodz� nast�puj�ce tereny: 
 
  1) Teren oznaczony symbolem 1 MW, poło�ony przy  

ul. Wojska Polskiego i ul. Mazurskiej, zainwestowany 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
  2) Teren oznaczony symbolem 2MW, poło�ony mi�dzy 

ul. Słowackiego i ul. Gałczy�skiego, zainwestowany 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
  3) Teren oznaczony symbolem 3MW, poło�ony po 

południowej stronie ul. Gałczy�skiego (Osiedle 
Gałczy�skiego), zainwestowany zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
  4) Teren oznaczony symbolem 4MW, poło�ony po 

południowej stronie ul. Gałczy�skiego, przy ulicy 
Warszawskiej, zainwestowany zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
  5) Teren oznaczony symbolem 5MW, poło�ony na rogu  

ul. Warszawskiej i ul. Wojska Polskiego, zainwestowany 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�, 
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  6) Teren oznaczony symbolem 6MW, poło�ony na rogu 

ul. Warszawskiej i ul. Młodzie�owej, zainwestowany 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
  7) Teren oznaczony symbolem 7MW, poło�ony przy  

ul. Jagiełły, zainwestowany zabudow� mieszkaniow� 
wielorodzinn�, 

 
  8) Teren oznaczony symbolem 8MW, poło�ony przy   

ul. Warszawskiej, zainwestowany zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
  9) Teren oznaczony symbolem 9MW, poło�ony przy  

ul. Warszawskiej (róg ul. Jagiełły), zainwestowany 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
10) Teren oznaczony symbolem 10MW, poło�ony przy  

ul. Marii Konopnickiej, ul. Spacerowej i  

ul. Czerniewskiego zainwestowany zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
11) Tereny oznaczone symbolami 11MW, 12MW, 13MW, 

14MW, 15MW, 16MW, 17MW, poło�one na Osiedlu 
Wschód, zainwestowane w cz��ci zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
12) Teren oznaczony symbolem 18MW, poło�ony przy  

ul. Warszawskiej, zainwestowany zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
13) Tereny oznaczone symbolami 19MW i 20MW, 

poło�one przy ul. Jagodnej, zainwestowane zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
14) Tereny oznaczone symbolami 21MW i 22MW, 

poło�one przy ul. Warszawskiej, zainwestowane 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�, 

 
 
 
Symbol w planie zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 

1 MW 1. Teren o symbolu 1 MW, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn� wraz z urz�dzeniami 
towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, urz�dzeniami rekreacji i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy i uzupełnie�, oraz zmiany sposobu u�ytkowania parterów budynków na cele usługowe 
nieuci��liwe dla �rodowiska i ludzi. 

3. Na terenie o symbolu 1MW dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) obiektów gospodarczych i gara�owych, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) dróg dojazdowych, parkingów, 
    4) budynku usługowego na działce nr 399/5, dla nieuci��liwych usług, po zapewnieniu dojazdu do terenu. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 1MW: 
    1) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy terenu inwestycji - 35% jego powierzchni; z wyj�tkiem 

działki nr 399/5 dla której powierzchni� zabudowy terenu inwestycji  ustala si� do 70% powierzchni 
działki, z dopuszczeniem realizacji obiektu na granicy działki, 

    2) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 25% powierzchni terenu inwestycji; z 
wyj�tkiem działki nr 399/5 dla której powierzchni� terenu biologicznie czynnego ustala si� - 10% 
powierzchni terenu inwestycji,. 

    3) obsług� komunikacyjn� zapewniaj� istniej�ce zjazdy z dróg publicznych, istniej�ce oraz ewentualne 
nowe zjazdy z dróg wewn�trznych. W przypadku realizacji zabudowy na działce nr 399/5 zjazd nale�y 
uzgodni� z zarz�dc� drogi. 

2MW, 3MW, 
4MW, 5MW, 
6MW, 7MW, 
8MW, 9MW, 

10MW 

1. Tereny o symbolach: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, przeznacza si� pod 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�  wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, 
urz�dzeniami rekreacji i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy i uzupełnie�, oraz z mo�liwo�ci� wprowadzenia w parterach i kondygnacjach podziemnych 
funkcji usługowej nieuci��liwej dla �rodowiska i ludzi. Zachowuje si� istniej�ce budynki gara�owe. 

     W obszarze o symbolu 5 MW istniej�ce budynki mieszkalne pozostawia si� bez zmian. Zachowuje si� 
istniej�ce budynki gara�owe z mo�liwo�ci� modernizacji i przebudowy- dla polepszenia estetyki. Zakazuje 
si� budowy nowych budynków gara�owych w obszarze o symbolu 5 MW. 

 3. Na terenach o symbolach: 2MW, 3MW, 4MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, dopuszcza si� ponadto 
lokalizowanie 

     1) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
     2) dróg dojazdowych, parkingów i gara�y. 
 4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 2MW, 3MW, 4MW, 

5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW: 
     1) maksymaln�  powierzchni� zabudowy terenu - 35% jego powierzchni; 
     2) minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 25% powierzchni terenu inwestycji; 
     3) obsług� komunikacyjn� zapewniaj� istniej�ce zjazdy z dróg publicznych, istniej�ce oraz ewentualne 

nowe zjazdy  z dróg wewn�trznych. 
 5. Wszelkie prace remontowe dokonywane w budynku zabytkowym nr 19 przy ul. Warszawskiej, znajduj�cym 

si� w obszarze oznaczonym symbolem 9MW, wymagaj� zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Olsztynie. 

6. Na terenie o symbolu 5MW dopuszcza si� lokalizowanie urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� 
podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), natomiast  zakazuje si� budowy nowych budynków gara�owych. 
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11MW, 12MW, 
13MW, 14MW, 
15MW, 16MW, 

17MW 

1. Tereny o symbolach: 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, przeznacza si� pod 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn� z mo�liwo�ci� wprowadzenia usług w parterach budynków wraz  

     z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, urz�dzeniami rekreacji i zieleni� przydomow�. 
2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 

przebudowy i uzupełnie�, 
 3. Tereny nie zainwestowane w konturach o symbolach 10MW, 13MW i 16MW, rezerwuje si� pod: 

    1) budynki mieszkalne wielorodzinne 
        - o maksymalnej wysoko�ci do 4 kondygnacji nadziemnych, pomijaj�c poddasze i piwnic�, 
        - w układzie trzyklatkowym, 
        - całkowicie podpiwniczone, 
        - zaleca si� wykorzystanie poziomu piwnicy na funkcj� gara�ow�, 
        - przykrycie dachu – dach płaski pogr��ony z attyk� lub dwuspadowy (preferowane dachy dwuspadowe), 
        - powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni terenu inwestycji. 
    2) miejsca parkingowe (1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie), ci�gi piesze i pieszo-jezdne 
    3) place zabaw  oraz tereny zieleni urz�dzonej 
        - minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 35% powierzchni terenu inwestycji. 
    4) miejsca na urz�dzenia podwórkowe 

 4. Na terenach o symbolach: 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, dopuszcza si� ponadto 
lokalizowanie: 

     1) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki itp.), 
     2) dróg dojazdowych, parkingów i gara�y, 
 5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o symbolach: 11MW, 12MW, 

13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW 
     1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej�cego, forma i 

rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 
     2) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowan�  - 35% powierzchni terenu inwestycji; 
     3) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 35% powierzchni terenu inwestycji; 
     4) obsług� komunikacyjn� zapewniaj� istniej�ce zjazdy, ewentualne nowe zjazdy z drogi publicznej i dróg 

wewn�trznych. 
18MW, 19MW, 

20MW 
1. Na terenach o symbolach: 18MW, 19MW, 20MW, zachowuje si� istniej�ce budynki mieszkalne 

wielorodzinne wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, 
2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 

przebudowy, oraz zmiany sposobu u�ytkowania parterów budynków na nieuci��liwe usługi (np. biura) 
3. Na terenach o symbolach: 18MW, 19MW, 20MW dopuszcza si� ponadto lokalizowanie urz�dze� 

infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki itp.), 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady rozbudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 18MW, 19MW, 20MW: 

     1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej�cego, forma i 
rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 

    2) maksymalna powierzchnia zabudowana  - 45% powierzchni terenu inwestycji; 
    3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 35% powierzchni terenu inwestycji; 

21MW, 22MW 1. Tereny o symbolach: 21MW, 22MW, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, parkingami, urz�dzeniami rekreacji i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, przebudowy 
oraz zmiany sposobu u�ytkowania na cele usługowe np. biura. 

3. Na terenach o symbolach: 21MW, 22MW, dopuszcza si� ponadto lokalizowanie urz�dze� infrastruktury 
technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki itp.), 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady rozbudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 21MW, 22MW: 
     1) powierzchnia zabudowana do  45% powierzchni terenu inwestycji; 

    2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 35% powierzchni terenu inwestycji;  
 

5. Wyznacza si� tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem MW/U. W 
skład zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami o symbolu MW/U wchodz� nast�puj�ce tereny: 
 
  1) Tereny oznaczone symbolami: 1MW/U, 2MW/U, poło�one przy ul. Wojska Polskiego, zainwestowane zabudow� 

mieszkaniow� wielorodzinn� i usługow�, 
 
  2) Teren oznaczony symbolem 3MW/U, poło�ony przy ul. Warszawskiej (róg ul. Jagiełły), zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� wielorodzinn� i usługow�, 
 
  3) Teren oznaczony symbolem 4MW/U, poło�ony przy ul. Warszawskiej (róg ul. Słonecznej), zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� wielorodzinn� z usługami, 
 
  4) Teren oznaczony symbolem 5MW/U, poło�ony przy ulicy Warszawskiej, zainwestowany, 
 
  5) Teren oznaczony symbolem 6MW/U, poło�ony na osiedlu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - Wschód, 
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Symbol 
w planie zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 

1MW/U, 
2MW/U 

1. Tereny o symbolach 1 MW/U, 2MW/U, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn� z usługami 
nieuci��liwymi wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, urz�dzeniami rekreacji i zieleni� 
przydomow�. 

 2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy i uzupełnie� 

 3. Na terenach o symbolach 1 MW/U, 2MW/U, dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
     1) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
     2) parkingów, gara�y oraz ewentualnej dodatkowej zabudowy uzupełniaj�cej na zapleczu obiektów. 
 4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 1 MW/U, 2MW/U: 
     1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej�cego, forma i 

rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 
     2) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy terenu do 35% powierzchni; 
     3) zaleca si� wprowadzenie dodatkowych terenów zieleni urz�dzonej, minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna  25% powierzchni terenu inwestycji; 
     4) obsług� komunikacyjn� zapewniaj� istniej�ce zjazdy z drogi krajowej i dróg  wewn�trznych; 
3MW/U, 
4MW/U 

1. Tereny o symbolach: 3 MW/U, 4MW/U, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn� z usługami 
nieuci��liwymi wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, urz�dzeniami rekreacji i zieleni� 
przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy i uzupełnie� 

3. Na terenach o symbolach: 3 MW/U, 4MW/U dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    2) parkingów, gara�y oraz ewentualnej dodatkowej zabudowy uzupełniaj�cej na zapleczu obiektów; 

 4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 3 MW/U, 4MW/U: 
    1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej�cego, forma i 

rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 
    2) maksymalna  powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    3) zaleca si� wprowadzenie dodatkowych terenów zieleni urz�dzonej, minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna - 25% powierzchni terenu inwestycji  
    4) obsług� komunikacyjn� zapewniaj� istniej�ce zjazdy z drogi krajowej, z dróg publicznych i wewn�trznych; 

5MW/U 1. Teren o symbolu 5MW/U, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn� z usługami 
nieuci��liwymi wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, gara�ami, urz�dzeniami rekreacji 
i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy i uzupełnie�. Dopuszcza si� budow� nowych budynków. Dopuszcza si� usytuowanie dwóch 
budynków wielorodzinnych z usługami na jednej działce. 

3. Na terenie o symbolu 5MW/U dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) rz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    2) parkingów, gara�y oraz ewentualnej dodatkowej zabudowy uzupełniaj�cej na zapleczu obiektów; 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 5MW/U: 
    1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej�cego, forma i 

rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 
    2) maksymalna  powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    3) zaleca si� wprowadzenie dodatkowych terenów zieleni urz�dzonej, minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna - 25% powierzchni terenu inwestycji; 
    4) ustala si� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ewentualnie 

poddasze u�ytkowe; 
    5) trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem dwu- lub wielospadowym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; dla dach u mansardowego ustala si� maksymalny k�t nachylenia 60°; 
    6) obsług� komunikacyjn� zapewniaj� istniej�ce zjazdy z drogi krajowej, z dróg publicznych i wewn�trznych; 

6MW/U 1. Wyznacza si� teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6MW/U, poło�ony na Osiedlu Wschód, nie 
zainwestowany, przeznacza si� go pod zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn� z usługami nieuci��liwymi, z 
mo�liwo�ci� zabudowy obiektem lub zespołem obiektów zwi�zanych z obsług� w/w terenu. 

2. Na terenie o symbolu 6MW/U dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) budynków mieszkalnych wraz z usługami w parterze budynków od strony ulicy, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) parkingów, gara�y oraz ewentualnej dodatkowej zabudowy uzupełniaj�cej na zapleczu obiektów; 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 6MW/U: 
    1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    2) zaleca si� wprowadzenie dodatkowych terenów zieleni urz�dzonej, minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna - 25% powierzchni terenu inwestycji; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem symetrycznym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Zagłoby s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) obsług� komunikacyjn� zapewniaj� istniej�ce zjazdy z dróg publicznych  i wewn�trznych;  
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6. Wyznacza si� tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN, w skład których wchodz� nast�puj�ce tereny: 
 
  1)  tereny oznaczone symbolami 1MN i 2MN, poło�one na północ od ul. Wojska Polskiego, zabudowane zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
  2) tereny oznaczone symbolami 3MN i 4MN, poło�one przy ul. Mazurskiej i Kajki, zabudowane zabudow� mieszkaniow� 

jednorodzinn�, 
 
  3) teren oznaczony symbolem 5MN, poło�ony przy ulicy Mazurskiej, zabudowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
  4) tereny oznaczone symbolami 6MN i 7MN, poło�one przy ulicy Słowackiego, zabudowane zabudow� mieszkaniow� 

jednorodzinn�, 
 
  5) teren oznaczony symbolem 8MN, poło�ony przy ul. Warszawskiej, (róg ul. Gałczy�skiego), zabudowany zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
  6) teren oznaczony symbolem 9MN, poło�ony przy ul. Warszawskiej, zabudowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
  7) teren oznaczony symbolem 10MN, poło�ony mi�dzy ulicami: �wierczewskiego, Mieszka I, Sikorskiego i Skrzetuskiego, 

zainwestowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
  8) teren oznaczony symbolem 11MN, poło�ony mi�dzy ulicami: Sikorskiego, Mieszka I, Skrzetuskiego i Bema, 

zainwestowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
  9) teren oznaczony symbolem 12MN, poło�ony mi�dzy ul. Młodzie�ow� a ul. Sikorskiego zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
10) teren oznaczony symbolem 13MN, poło�ony mi�dzy ulicami Sikorskiego i Jagiełły zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
11) teren oznaczony symbolem 14MN, poło�ony mi�dzy ulicami Bema, Jagiełły, Sikorskiego, zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
12) teren oznaczony symbolem 15MN, poło�ony mi�dzy ulicami Sikorskiego i Jagiełły, zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
13) teren oznaczony symbolem 16MN, poło�ony mi�dzy ulicami: Jagiełły, Skrzetuskiego i Bema, zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
14) teren oznaczony symbolem 17MN, poło�ony mi�dzy ulicami: �wierczewskiego, Skrzetuskiego, Jagiełły i 	eromskiego, 

zainwestowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
15) tereny oznaczone symbolami 18MN i 19MN, poło�one mi�dzy ulic�: Usługow�, 	eromskiego, �wierczewskiego, 

Słoneczn�, zainwestowane zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
16) tereny oznaczone symbolami 20MN i 21MN, poło�one mi�dzy ulicami: Słoneczn�, Usługow�, 	eromskiego i Jagiełły, 

zainwestowane zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
17) tereny oznaczone symbolami 22MN i 23MN, poło�one mi�dzy ulicami PCK i Jagiełły, zainwestowane zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
18) tereny oznaczone symbolami 24MN, 25MN, 26MN, poło�one mi�dzy ulicami: PCK, Jagiełły, Słoneczn� i Spacerow�, 

zainwestowane zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
19) tereny oznaczone symbolami 27MN i 28MN, poło�one mi�dzy ulicami: Słoneczn�, Poprzeczn�, Spacerow� i Mił�, 

zainwestowane zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
20) tereny oznaczone symbolami 29MN i 30MN, poło�one mi�dzy ulicami: Słoneczn�, Spacerow� i Poprzeczn�, 

zainwestowane zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
21) teren oznaczony symbolem 31MN, poło�ony mi�dzy ulicami: Słoneczn�, Marii Konopnickiej i Warszawsk�, 

zainwestowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
22) teren oznaczony symbolem 32MN, poło�ony mi�dzy ulicami: Orzeszkowej, Marii Konopnickiej i Czerniewskiego, 

zainwestowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
23) teren oznaczony symbolem 33MN, poło�ony mi�dzy ulicami: Spacerow� i Czerniewskiego, zainwestowany zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn�, 
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24) teren oznaczony symbolem 34MN, poło�ony mi�dzy ulicami Spacerow�, Czerniewskiego, Mał�, zainwestowany 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 

 
25) teren oznaczony symbolem 35MN, poło�ony mi�dzy ulicami: Krótk�, Spacerow�, Mił� i Czerniewskiego, zainwestowany 

zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
26) tereny oznaczone symbolami 36MN, 37MN, 38MN poło�one mi�dzy ulicami: Spacerow�, Krótk�, Krzyw�, zainwestowane 

zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
 
27) teren oznaczony symbolem 39MN, poło�ony pomi�dzy ulicami Krzyw� i Czerniewskiego, zainwestowany zabudow� 

mieszkaln� jednorodzinn� 
 
28) teren oznaczony symbolem 40MN, poło�ony pomi�dzy ulicami Wojska Polskiego i Czerniewskiego, zainwestowany 

zabudow� mieszkaln� jednorodzinn�. 
 
Symbol w planie zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 
1MN, 2MN 1. Tereny o symbolach: 1MN, 2MN przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� wraz z 

urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 
2. Zachowuje si� istniej�c� funkcj� usługow�, 
3. Zachowuje si� istniej�ce budynki z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie�. 
4. Na w/w terenach lokalizuje si� zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� oraz dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    2) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
5. Dla w/w terenów ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do 
zabudowy przewa�aj�cej w danym kwartale zabudowy; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) gara�e i budynki gospodarcze nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z poddaszem 
nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach kolorystycznych, 
materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z obiektem 
podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    4) powierzchnia u�ytkowa i kubatura obiektu towarzysz�cego (gospodarczego, gara�u) nie mo�e by� 
wi�ksza od powierzchni u�ytkowej i kubatury budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej posesji; 

    5) ustala si� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym  
ewentualnie  poddasze u�ytkowe; 

    6) druga lub trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem dwu- lub 
wielospadowym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; dla dachu mansardowego 
ustala si� maksymalny k�t nachylenia 60°; 

    7) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad  poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

    8) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy działki – 35%; 
    9) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, doj�cia, dojazdy oraz miejsca postojowe; 
   10) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego w zabudowie mieszkaniowej  – minimum 50%; 
   11) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
   12) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały (na terenach 

przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� – miejsca postojowe na własnych 
działkach); 

   13) zakazuje si� wtórnych podziałów działek; 
   14) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
3MN, 4MN, 5MN 1. Tereny o symbolach: 3MN, 4MN, 5MN przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� 

wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 
2. Zachowuje si� istniej�ce budynki z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie�. 
3. Na w/w terenach lokalizuje si� zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� oraz dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
4. Dla w/w terenów ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do 
zabudowy przewa�aj�cej w danym kwartale zabudowy; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) w istniej�cych i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza si� lokalizacj� usług 
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nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow�; lokale usługowe nale�y projektowa� 
wył�cznie w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� mieszkaln�; 

    4) usługi, o których mowa w pkt 3, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania poprzez 
wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    5) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu usługowego nie mo�e przekracza�  
100 m2  (np. sala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    6) gara�e i budynki gospodarcze nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z poddaszem 
nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach kolorystycznych, 
materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z obiektem 
podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    7) powierzchnia u�ytkowa i kubatura obiektu towarzysz�cego (gospodarczego, gara�u) nie mo�e by� 
wi�ksza od powierzchni u�ytkowej i kubatury budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej posesji; 

    8) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w 
tym ewentualnie poddasze u�ytkowe; 

    9) druga lub trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem dwu- lub 
wielospadowym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; dla dachu mansardowego 
ustala si� maksymalny k�t nachylenia 60°; 

   10) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad  poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

   11) ustala si� maksymaln� dopuszczaln� powierzchni� zabudowan� działki: 
          a) do 35% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj�cego 

lub bli�niaczego, 
          b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowej z usługami, 
   12) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, wej�cia i dojazdy do obiektów usługowych oraz miejsca postojowe; 
   13) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego w zabudowie: 
         a) mieszkaniowej wolnostoj�cej lub bli�niaczej – minimum 40%, 
         b) mieszkaniowej z usługami – minimum 25%; 
   14) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
   15) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały  (na terenach 

przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� – miejsca postojowe na własnych 
działkach); 

   16) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne z  dopuszczeniem  wydzielania nowych działek 
budowlanych, pod warunkiem, �e powierzchnia ich nie b�dzie mniejsza ni�  500 m a szeroko�� 
frontu działki nie mniejsza ni� 16 m; 

   17) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 
okre�lonych w przepisach budowlanych. 

5. Na terenach o symbolach 3MN, 4MN, 5MN zakazuje si�: 
    1) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
    2) lokalizacji usług o charakterze uci��liwym; 
    3) zmiany sposobu u�ytkowania istniej�cych budynków gospodarczych na budynki produkcyjne; 
    4) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych. 

6MN, 7MN 1. Tereny o symbolach:6MN, 7MN  przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy,  
nadbudowy, przebudowy i uzupełnie�. 

3. Na w/w terenach lokalizuje si� zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� oraz dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    2) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
4. Dla w/w terenów ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do 
zabudowy przewa�aj�cej w danym kwartale zabudowy; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) gara�e i budynki gospodarcze nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z poddaszem 
nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach kolorystycznych, 
materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z obiektem 
podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    4) powierzchnia u�ytkowa i kubatura obiektu towarzysz�cego (gospodarczego, gara�u) nie mo�e by� 
wi�ksza od powierzchni u�ytkowej i kubatury budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej posesji; 

    5) ustala si� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym  
ewentualnie  poddasze u�ytkowe; 

    6) druga lub trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem 
symetrycznym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 

    7) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

    8) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy – 25% powierzchni działki – w przypadku budynku 
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mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj�cego lub bli�niaczego; 
    9) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, wej�cia i dojazdy do obiektów usługowych oraz miejsca postojowe; 
  10) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego w zabudowie mieszkaniowej wolnostoj�cej lub  

bli�niaczej – minimum 50%, 
  11) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
  12) elewacje od strony ul. Warszawskiej nale�y traktowa� jako elewacje uprzywilejowane; 
  13) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały (na terenach 

przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� – miejsca postojowe na własnych 
działkach); 

  14) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  15) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych. 
5. Na terenach o symbolach 6MN, 7MN, zakazuje si�: 
    1) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
    2) lokalizacji usług o charakterze uci��liwym; 
    3) zmiany sposobu u�ytkowania istniej�cych budynków gospodarczych na budynki produkcyjne; 
    4) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych. 

8MN, 9MN 1. Tereny o symbolach: 8MN, 9MN, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy i uzupełnie�. 

3. Na w/w terenach, dopuszcza si� uzupełnianie istniej�cej zabudowy i zmian� sposobu u�ytkowania 
istniej�cych budynków, a ponadto lokalizowanie: 

    1) lokali usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�, 

    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
4. Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o symbolach 8MN, 9MN: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do 
zabudowy przewa�aj�cej w danym kwartale zabudowy; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) w istniej�cych i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza si� lokalizacj� usług 
nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow�; 

    4) usługi, o których mowa w pkt 3, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania poprzez 
wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    5) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu usługowego nie mo�e przekracza�  
100 m2 (np. sala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    6) gara�e i budynki gospodarcze nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z poddaszem 
nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach kolorystycznych, 
materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z obiektem 
podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    7) powierzchnia u�ytkowa i kubatura obiektu towarzysz�cego (gospodarczego, gara�u) nie mo�e by� 
wi�ksza od powierzchni u�ytkowej i kubatury budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej posesji; 

    8) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej i usługowej do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    9) druga lub trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem 
symetrycznym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 

  10) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

  11) elewacje od strony ul. Warszawskiej nale�y traktowa� jako elewacje uprzywilejowane; 
  12) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy – 25% powierzchni działki – w przypadku budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj�cego lub bli�niaczego; 
  13) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele rekreacji 

przydomowej, wej�cia i dojazdy do obiektów usługowych oraz miejsca postojowe; 
  14) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego w zabudowie mieszkaniowej wolnostoj�cej lub bli�niaczej 

na terenie działki – minimum 30%; 
  15) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
  16) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały; 
  17) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  18) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków okre�lonych 

w przepisach budowlanych. 
5. Na terenach, o symbolach 8MN, 9MN, zakazuje si�: 
    1) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
    2) lokalizacji usług o charakterze uci��liwym; 
    3) zmiany sposobu u�ytkowania istniej�cych budynków gospodarczych na budynki produkcyjne; 
    4) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych. 
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10MN, 11MN, 
12MN, 13MN, 
14MN, 16MN, 
17MN 

1. Tereny o symbolach: 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 16MN, 17MN przeznacza si� pod zabudow� 
mieszkaniow� jednorodzinn� wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� 
przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy i uzupełnie�. W przypadku istniej�cych obiektów usługowych, powoduj�cych 
uci��liwo�ci zwi�zane z ich funkcjonowaniem dla zabudowy mieszkaniowej, nie dopuszcza si� mo�liwo�ci 
rozbudowy w/w obiektów, nakazuje si� zastosowanie działa� minimalizuj�cych ich uci��liwo��. 

3. Na w/w terenach lokalizuje si� zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� z mo�liwo�ci� wprowadzenia 
funkcji usługowej nieuci��liwej dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w parterach budynków mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych oraz dopuszcza 
si� lokalizowanie: 

    1) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.); 
    2) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
4. Dla w/w terenów ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do 
zabudowy przewa�aj�cej w danym konturze urbanistycznym; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) w istniej�cych i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza si� lokalizacj� usług 
nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow�; lokale usługowe nale�y projektowa� w 
formie wbudowanej lub dobudowanej i stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� mieszkaln�; 

    4) usługi, o których mowa w pkt 3, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania poprzez 
wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    5) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu usługowego nie mo�e przekracza� 100 m2 
(np. sala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    6) gara�e i budynki gospodarcze nale�y projektowa� wył�cznie jako parterowe, z poddaszem 
nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach kolorystycznych, 
materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z obiektem 
podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    7) powierzchnia u�ytkowa i kubatura obiektu towarzysz�cego (usługowego, gospodarczego, gara�u) 
nie mo�e by� wi�ksza od powierzchni u�ytkowej i kubatury budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
na tej posesji; 

    8) ustala si� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ewentualnie 
poddasze u�ytkowe; trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem dwu 
lub wielospadowym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; w pr zypadku dachów 
mansardowych k�t nachylenia maksymalnie 60°; 

    9) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

  10) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowan� do 35% powierzchni działki – w przypadku 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj�cego lub bli�niaczego; 

  11) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 
rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów oraz miejsca postojowe; 

  12) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego w zabudowie mieszkaniowej wolnostoj�cej lub 
bli�niaczej – minimum 40%; 

  13) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
  14) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały (na terenach 

przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� – miejsca postojowe na własnych 
działkach); 

  15) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  16) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych. 
5. Na terenach, o symbolach: 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 16MN, 17MN, zakazuje si�: 
    1) wtórnych podziałów działek; 
    2) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
    3) lokalizacji usług o charakterze uci��liwym; 
    4) zmiany sposobu u�ytkowania istniej�cych budynków gospodarczych na budynki produkcyjne; 
    5) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych. 

15 MN 1. Teren o symbolu 15MN, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� w zabudowie 
szeregowej wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, 
przebudowy oraz z mo�liwo�ci� wprowadzenia funkcji usługowej nieuci��liwej w parterach budynków 
mieszkalnych. 

3. Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania w/w terenu: 
    1) nale�y projektowa� budynki w zabudowie szeregowej o ujednoliconej formie i rozwi�zaniach 

architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� cało�� i w kolorystyce nawi�zuj�cej do zabudowy w 
danym konturze urbanistycznym; 

    2) w istniej�cych i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza si� lokalizacj� usług 



)��������?��+E!�F�
&!���.E�$�D�&D���0��!@�D�������"!����34�� � �!���5B63��
�

@�	36	�@

nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow�; z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

    3) usługi, o których mowa w pkt 2, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania poprzez 
wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    4) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu nie mo�e przekracza� 100 m2 (np. sala 
sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    5) ustala si� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia 
kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    6) trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem dwuspadowym o k�cie 
nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; Wysoko �� kalenicy budynków nowoprojektowanych – 
na wysoko�ci kalenicy istniej�cych budynków w zabudowie szeregowej; 

    7) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

    8) elewacje budynków od strony ul. Jagiełły s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    9) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowan� do 90% powierzchni działki; 
  10) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
  11) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne. 

18MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 
22MN, 23MN, 
24MN, 25MN, 
26MN, 27MN, 
28MN, 29MN, 
30MN, 31MN, 
32MN, 33MN, 

1. Tereny o symbolach 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 
29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� wraz 
z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy i uzupełnie� oraz z mo�liwo�ci� wprowadzenia funkcji usługowej w parterach 
budynków mieszkalnych i w budynkach gospodarczych. W przypadku istniej�cych obiektów 
usługowych, powoduj�cych uci��liwo�ci zwi�zane z ich funkcjonowaniem dla zabudowy 
mieszkaniowej, nie dopuszcza si� mo�liwo�ci rozbudowy w/w obiektów, nakazuje si� zastosowanie 
działa� minimalizuj�cych ich uci��liwo��. 

3. Na w/w terenach dopuszcza si� uzupełnianie istniej�cej zabudowy i zmian� sposobu u�ytkowania 
istniej�cych budynków, a ponadto lokalizowanie: 

    1) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�, 

    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
4. Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 18MN, 19MN, 

20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do 
zabudowy przewa�aj�cej w danym kwartale zabudowy; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) w istniej�cych i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza si� lokalizacj� usług 
nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow�; z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

    4) dopuszcza si� pozostawienie istniej�cych obiektów usługowych w dotychczasowej formie; 
    5) usługi, o których mowa w pkt 3 i 4, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 

mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania poprzez 
wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    6) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie mo�e 
przekracza� 100 m2 (np. sala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i niezb�dn� 
komunikacj� ł�cznie); 

    7) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z 
poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z 
obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    8) powierzchnia u�ytkowa i kubatura obiektu towarzysz�cego (usługowego, gospodarczego, gara�u) 
nie mo�e by� wi�ksza od powierzchni u�ytkowej i kubatury budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
na tej posesji; 

    9) ustala si� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia 
kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

  10) trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem dwu- lub 
wielospadowym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; W pr zypadku dachu 
mansardowego – k�t nachylenia połaci dachowych – maksymalnie 60°; 

  11) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

  12) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowan� do 50% powierzchni działki; 
  13) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów oraz miejsca postojowe; 
  14) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego w zabudowie: 
         a) mieszkaniowej wolnostoj�cej lub bli�niaczej na terenach zainwestowanych i niezainwestowanych  



)��������?��+E!�F�
&!���.E�$�D�&D���0��!@�D�������"!����34�� � �!���5B63��
�

@�	36;�@

minimum 30%, 
          b) mieszkaniowej z usługami minimum 25%; 
  15) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
  16) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały; 
  17) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne. Projektowane podziały zgodnie z rysunkiem planu; 
  18) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych. 
5. Na terenach o symbolach 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 

28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN zakazuje si�: 
    1) wtórnych podziałów działek 
    2) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
    3) lokalizacji usług o charakterze uci��liwym; 
    4) zmiany sposobu u�ytkowania istniej�cych budynków gospodarczych na budynki produkcyjne; 
    5) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych. 

 
34MN, 35MN 
36MN, 37MN, 
38MN, 39 MN 

1. Tereny o symbolach 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN przeznacza si� pod zabudow� 
mieszkaniow� jednorodzinn� wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� 
przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki pozostawia si� w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy i uzupełnie� oraz z mo�liwo�ci� wprowadzenia funkcji usługowej nieuci��liwej 
w parterach budynków mieszkalnych i w budynkach gospodarczych. W przypadku istniej�cych 
obiektów usługowych, powoduj�cych uci��liwo�ci zwi�zane z ich funkcjonowaniem dla zabudowy 
mieszkaniowej, nie dopuszcza si� mo�liwo�ci rozbudowy w/w obiektów, nakazuje si� zastosowanie 
działa� minimalizuj�cych ich uci��liwo��. 

3. Na w/w terenach, dopuszcza si� uzupełnianie istniej�cej zabudowy i zmian� sposobu u�ytkowania 
istniej�cych budynków, a ponadto lokalizowanie: 

    1) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�, 

    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
4. Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 34MN, 

35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do 
zabudowy przewa�aj�cej w danym kwartale zabudowy, 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) w istniej�cych i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza si� lokalizacj� usług 
nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow�; z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

    4) dopuszcza si� pozostawienie istniej�cych obiektów usługowych w dotychczasowej formie; 
    5) usługi, o których mowa w pkt 3 i 4, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla  

mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania poprzez 
wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    6) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu i obiektu usługowego nie mo�e 
przekracza� 100 m2 (np. sala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i niezb�dn� 
komunikacj� ł�cznie); 

    7) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z 
poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z 
obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    8) powierzchnia u�ytkowa i kubatura obiektu towarzysz�cego (usługowego, gospodarczego, gara�u) 
nie mo�e by� wi�ksza od powierzchni u�ytkowej i kubatury budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
na tej posesji; 

    9) ustala si� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia 
kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

  10) trzecia kondygnacja budynków o funkcji mieszkaniowej zwie�czona dachem dwu- lub 
wielospadowym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; w pr zypadku dachu 
mansardowego k�t nachylenia połaci dachowych maksymalnie 60°; 

  11) budynki bli�niacze musz� mie� ujednolicon� form� dachu w zakresie wysoko�ci i kształtu, k�ta 
nachylenia zasadniczej bryły budynku; 

  12) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

  13) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z 
poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z 
obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

  14) ustala si� powierzchni� zabudowy działki na terenach zainwestowanych przeznaczonych pod 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� do 50% jej powierzchni; 

  15) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 
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rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów oraz miejsca postojowe; 
  16) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego  minimum 30%; 
  17) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
  18) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały; 
  19) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  20) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych. 
5. Na terenach, o symbolach 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN zakazuje si�: 
    1) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
    2) lokalizacji usług o charakterze uci��liwym; 
    3) zmiany sposobu u�ytkowania istniej�cych budynków gospodarczych na budynki produkcyjne; 
    4) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych. 

 
40MN 

1.Teren o symbolu 40MN przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Zachowuje si� budynki mieszkalne z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie�. 
Zaleca si� wprowadzenie zmiany funkcji u�ytkowania całego konturu na funkcj� usługow�. 

3. Na w/w terenie, dopuszcza si� uzupełnianie istniej�cej zabudowy i zmian� sposobu u�ytkowania 
istniej�cych budynków, a ponadto lokalizowanie: 

    1) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�; 

    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.); 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
4. Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 40 MN: 
    1) nale�y projektowa� budynki o formie i rozwi�zaniach architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� 

cało�� obiektów usytuowanych w obr�bie konturu oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do zabudowy 
s�siaduj�cej; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) elewacje od strony ulicy Wojska Polskiego i ulicy Czerniewskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    4) w istniej�cych i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza si� lokalizacj� usług nieuci��liwych; 
    5) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu usługowego nie mo�e przekracza�  

150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 
    6) w przypadku zmiany sposobu u�ytkowania na funkcj� usługow�, maksymalna powierzchnia 

u�ytkowa projektowanego obiektu usługowego nie mo�e przekracza� 400 m2 powierzchni u�ytkowej 
z wył�czeniem funkcji mieszkalnej (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    7) gara�e i budynki gospodarcze nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z poddaszem 
nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach kolorystycznych, 
materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych z obiektem 
podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    8) ustala si� maksymaln� wysoko�� nowej zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym 
ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    9) druga kondygnacja budynków zwie�czona dachem dwu- lub wielopołaciowym o k�cie nachylenia 
połaci dachowych od 25° do 45°; 

  10) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad poziom 
terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

  11) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy działki do 30% jej powierzchni; 
  12) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów oraz miejsca postojowe; 
  13) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego minimum 25%; 
  14) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg publicznych; 
  15) nale�y zapewni� miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18, ust. 10 uchwały; 
  16) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne, dopuszcza si� podział terenu na dwie mniejsze działki 

budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu; 
  17) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych. 
 

7. Wyznacza si� tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U, stanowi�ce istniej�ce tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj� usługow� W skład zabudowy mieszkalno-usługowej jednorodzinnej oznaczonej 
symbolem MN/U wchodz� nast�puj�ce tereny: 
 
  1) teren oznaczony symbolem 1MN/U, poło�ony przy ulicy Mazurskiej, 
 
  2) teren oznaczony symbolem 2MN/U, poło�ony przy ulicy Warszawskiej, 
 
  3) tereny oznaczone symbolami 3MN/U; 4MN/U; 5MN/U; poło�one przy ulicy Warszawskiej, zainwestowane zabudow� 

mieszkalno-usługow�, 
 
  4) teren oznaczony symbolem 6MN/U, poło�ony przy ulicy Wojska Polskiego, zainwestowany zabudow� mieszkalno-usługow�, 
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  5) teren oznaczony symbolem 7MN/U, poło�ony przy ulicy Sikorskiego, zainwestowany zabudow� mieszkalno-usługow�, 
 
  6) teren oznaczony symbolem 8MN/U, poło�ony przy ulicach Warszawskiej, Marii Konopnickiej, Orzeszkowej i 

Czerniewskiego, zainwestowany zabudow� mieszkalno-usługow�, 
 
  7) teren oznaczony symbolem 9MN/U, poło�ony na Osiedlu Wschód zainwestowany zabudow� mieszkalno-usługow�, 
 
  8) teren oznaczony symbolem 10MN/U, poło�ony mi�dzy ul. �wierczewskiego, Słoneczn� i Wojska Polskiego, 

zainwestowany zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. 
 

Symbol w planie Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 
 
1 MN/U 

1. Teren oznaczony symbolem 1 MN/U  przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-usługow� wraz 
z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�, 

2. Istniej�ce budynki, niekoliduj�ce z docelow� funkcj� terenów pozostawia si� w dotychczasowym 
u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i uzupełnie�. 

3. Na w/w terenie, dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow� lub jako odr�bne obiekty na działce, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów, 
    4) miejsc postojowych w granicach działek. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1 MN/U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków o formie i rozwi�zaniach architektonicznych 

tworz�cych kompozycyjn� cało�� obiektów mieszkaniowych i usługowych usytuowanych w 
obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do zabudowy przewa�aj�cej w konturze 
urbanistycznym; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� 
kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji usług nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow� 
w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� mieszkaln� lub 
jako samodzielny budynek wolnostoj�cy; 

    4) usługi, o których mowa w pkt 3, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania 
poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    5) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, z 
poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego zharmonizowanych 
z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    6) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie 
mo�e przekracza� 150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    7) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    8) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dwu- lub dachem wielospadowym o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do 45°; 

    9) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Mazurskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
  10) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad 

poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 
  11) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy do 35% powierzchni  działki 
  12) ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� do 25% powierzchni działki. 
  13) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, 

cele rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów oraz miejsca postojowe; 
  14) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
  15) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, przyjmuj�c: na jedno 

mieszkanie – 2 miejsca postojowe, (w tym jedno mo�e by� w gara�u); przy projektowanych 
usługach, nale�y lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek 
budowlanych, a je�eli jest to mo�liwe, w pasie drogowym po uzyskaniu stosownych zezwole� 
od zarz�dcy drogi, 

  16) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem 
warunków okre�lonych w przepisach budowlanych, 

  17) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne. Projektowane podziały zgodnie z rysunkiem planu. 
  18) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� 

granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, 
    2) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    3) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    4) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
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2 MN/U 1. Teren oznaczony symbolem 2 MN/U – przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-usługow� 
wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki, niekoliduj�ce z docelow� funkcj� terenów pozostawia si� w 
dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie�. 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) obiektów gospodarczych (z mo�liwo�ci� wprowadzenia funkcji usługowej) na zapleczu 

budynków mieszkalnych od strony drogi dojazdowej, 
    2) usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow� lub jako odr�bne obiekty na działce, 
    3) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    4) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów, 
    5) miejsc postojowych w granicach działek. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2 MN/U: 
    1) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 

istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� kompozycyjn� 
cało�� z obiektem istniej�cym; 

    2) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji usług nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow� 
w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� mieszkaln� lub 
jako samodzielny budynek wolnostoj�cy; 

    3) usługi, o których mowa w pkt 2, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i obni�a� standardu ich 
zamieszkania poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    4) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, 
z poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego 
zharmonizowanych z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    5) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie 
mo�e przekracza� 150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    6) ustala si� maksymaln�  wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    7) nale�y projektowa� budynki mieszkalne zwie�czone dachem płaskim lub dachem 
symetrycznym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 

    8) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    9) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad  

poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 
  10) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy do 50% powierzchni działki; 
  11) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, 

cele rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów oraz miejsca postojowe; 
  12) ustala si� powierzchni� terenu biologicznie czynnego w zabudowie do 25% powierzchni działki; 
  13) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� istniej�cymi zjazdami i od strony drogi dojazdowej o 

symbolu 7 KDW; 
  14) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, przyjmuj�c: na jedno mieszkanie – 

2 miejsca postojowe, (w tym jedno mo�e by� w gara�u); przy projektowanych usługach, nale�y 
lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek budowlanych; 

  15) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem 
warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 

  16) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� 
granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 

5. Na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej zakazuje si�: 
    1) wtórnych podziałów geodezyjnych, 
    2) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, 
    3) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    4) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    5) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

 
3 MN/U, 4MN/U, 5MN/U 

1. Tereny oznaczone symbolami 3 MN/U, 4MN/U, 5MN/U  przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-
usługow� wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki, nie koliduj�ce z docelow� funkcj� terenów pozostawia si� w 
dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie�. 

3. Na w/w terenach, dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj� usługow� nieuci��liw�, 
    2) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow� lub jako odr�bne obiekty 
na działce z mieszkaniami, 

    3) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    4) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów, 
    5) miejsc postojowych w granicach działek. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 

3 MN/U, 4MN/U, 5MN/U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków o formie i rozwi�zaniach architektonicznych 
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tworz�cych kompozycyjn� cało�� obiektów mieszkaniowych i usługowych usytuowanych w 
obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do zabudowy przewa�aj�cej w danym 
kwartale; 

    2) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� 
kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 

    3) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji usług nieuci��liwych, nie koliduj�cych z funkcj� mieszkaniow� w 
formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� mieszkaln� lub jako 
samodzielny budynek wolnostoj�cy; 

    4) usługi, o których mowa w pkt 3, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania 
poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    5) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, 
z poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego 
zharmonizowanych z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    6) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie 
mo�e przekracza� 150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    7) ustala si� maksymaln�  wysoko�� zabudowy mieszkalno-usługowej do jednej kondygnacji 
nadziemnej z poddaszem u�ytkowym; 

    8) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem dwuspadowym o k�cie nachylenia połaci 
dachowych do 45°; 

    9) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
  10) ustala si� maksymaln�  powierzchni� zabudowan�  do 60% powierzchni działki; 
  11) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów usługowych oraz miejsca postojowe; 
  12) ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� do 35% powierzchni działki; 
  13) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
  14) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, przyjmuj�c: na jedno 

mieszkanie – 2 miejsca postojowe, (w tym jedno mo�e by� w gara�u); przy projektowanych 
usługach, nale�y lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek 
budowlanych, a je�eli jest to mo�liwe w pasie drogowym  po uzyskaniu stosownych zezwole� 
od zarz�dcy drogi; 

  15) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem 
warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 

  16) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� 
granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 

5. Na terenach zabudowy mieszkalno-usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, 
    2) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    3) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    4) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

 
6 MN/U 

1. Teren oznaczony symbolem 6 MN/U – przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-usługow� 
wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki, niekoliduj�ce z docelow� funkcj� terenu pozostawia si� w dotychczasowym 
u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie� 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj� usługow� w cz��ci parterowej budynków 

mieszkalnych, 
    2) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow� lub jako odr�bne obiekty 
na działce z mieszkaniami, 

    3) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    4) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów, 
    5) miejsc postojowych w granicach działek. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 6 MN/U: 
    1) zabudowa ka�dej z działek na danym terenie mo�e nast�pi� niezale�nie lub poprzez ich 

wzajemne poł�czenie (np. dwie lub trzy s�siednie w jeden teren inwestycyjny) lub 
kompleksowo jako jeden zespół mieszkaniowo-usługowy; 

    2) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków o formie i rozwi�zaniach 
architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� cało�� obiektów mieszkaniowych i usługowych 
usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do zabudowy 
przewa�aj�cej w danym kwartale; 

    3) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� 
kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 

    4) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji usług nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� mieszkaniow� 
w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� mieszkaln� lub 
jako samodzielny budynek wolnostoj�cy; 
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    5) usługi, o których mowa w pkt 4, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania 
poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    6) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, 
z poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego 
zharmonizowanych z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    7) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie 
mo�e przekracza� 150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    8) ustala si� wysoko�� nowej zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w 
tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    9) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 
nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 

  10) elewacje budynków lokalizowanych od strony ulicy Wojska Polskiego s� elewacjami 
uprzywilejowanymi; 

  11) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad 
poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

  12) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy działki: 
        a) 20% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wolnostoj�cej lub bli�niaczej; 
        b) 40% jej powierzchni w przypadku zabudowy mieszkalno-usługowej. 
  13) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, wej�cia i dojazdy do obiektów usługowych oraz miejsca postojowe; 
  14) ustala si� powierzchni� biologicznie czynn�: 
        a) w zabudowie mieszkaniowej  wolnostoj�cej lub bli�niaczej  - minimum 70%, 
        b) w zabudowie mieszkalno – usługowej – minimum 25%; 
  15) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
  16) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, przyjmuj�c: na jedno 

mieszkanie – 2 miejsca postojowe, (w tym jedno mo�e by� w gara�u); przy projektowanych 
usługach, nale�y lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek 
budowlanych, a je�eli jest to mo�liwe w pasie drogowym  po uzyskaniu stosownych 
zezwole� od zarz�dcy drogi; 

  17) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  18) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem 

warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  19) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� 

granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej zakazuje si�: 
    1) wtórnych podziałów geodezyjnych, 
    2) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, 
    3) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    4) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    5) lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 

400 m2 z wył�czeniem funkcji mieszkalnej. 
    6) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

 
7 MN/U 

1. Teren oznaczony symbolem 7 MN/U – przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-usługow� 
wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki, niekoliduj�ce z docelow� funkcj� terenu pozostawia si� w dotychczasowym 
u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie� 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów, 
    4) miejsc postojowych w granicach działek. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 7 MN/U: 
    1) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 

istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� 
kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 

    2) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji obiektów usług nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� 
mieszkaniow� w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� 
mieszkaln� lub jako samodzielny budynek wolnostoj�cy; 

    3) usługi, o których mowa w pkt 2, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania 
poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    4) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, 
z poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego 
zharmonizowanych z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    5) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie 
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mo�e przekracza� 150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    6) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, 
w tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    7) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem dwu- lub wielospadowym o k�cie 
nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; W przypa dku dachu mansardowego k�t 
nachylenia połaci dachowych do 60°; 

    8) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad  
poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

    9) ustala si� maksymaln�  powierzchni� zabudowy do 40% powierzchni działki; 
  10) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów usługowych oraz miejsca postojowe; 
  11) ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� do 50% powierzchni działki; 
  12) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� z istniej�cej drogi publicznej; 
  13) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, przyjmuj�c: na jedno mieszkanie – 

2 miejsca postojowe, (w tym jedno mo�e by� w gara�u); przy projektowanych usługach, nale�y 
lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek budowlanych, a je�eli jest to 
mo�liwe w pasie drogowym  po uzyskaniu stosownych zezwole� od zarz�dcy drogi; 

  14) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  15) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem 

warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  16) zasi�gi potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci�  nie mog� 

przekracza� granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych. 
    2) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    3) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    4) lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 

400 m2 z wył�czeniem funkcji mieszkalnej. 
    5) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

 
8 MN/U 

1. Teren oznaczony symbolem 8 MN/U – przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-usługow� 
wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 

2. Zachowuje si� istniej�ce budynki mieszkalne, ustala si� mo�liwo�� wymiany, rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy i uzupełnie�, oraz zaleca si� wprowadzenie funkcji usługowej w 
cz��ci parterowej budynków lub w budynkach gospodarczych i gara�owych. 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�, b�d� jako odr�bne obiekty na terenie działki, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    3) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
    4) miejsc postojowych w granicach działek. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 8 MN/U: 
    1) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 

istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� 
kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 

    2) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji obiektów usług nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� 
mieszkaniow� w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� 
mieszkaln� lub jako samodzielny budynek wolnostoj�cy; 

    3) usługi, o których mowa w pkt.2, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania 
poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    4) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, 
z poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego 
zharmonizowanych z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    5) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie 
mo�e przekracza� 150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    6) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    7) w przypadku nadbudowy i wprowadzenia poddasza u�ytkowego w istniej�cych budynkach 
mieszkalnych projektowa� dachy symetryczne o kacie nachylenia połaci dachowych 30° - 45°. 

    8) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad 
projektowany poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

    9) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy – 30% powierzchni działki; 
  10) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury,  

cele rekreacji przydomowej, doj�cia i dojazdy do obiektów oraz miejsca postojowe; 
  11) ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� do 50% powierzchni działki; 
  12) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg; 
  13) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, przyjmuj�c: na jedno mieszkanie – 
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2 miejsca postojowe, (w tym jedno mo�e by� w gara�u); przy projektowanych usługach, nale�y 
lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek budowlanych, a je�eli jest to 
mo�liwe w pasie drogowym po uzyskaniu stosownych zezwole� od zarz�dcy drogi; 

  14) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  15) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem 

warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  16) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� 

granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej zakazuje si�: 
    1) wtórnych podziałów geodezyjnych, 
    2) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, 
    3) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    4) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    5) lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 

400 m2 z wył�czeniem funkcji mieszkalnej. 
9 MN/U 1. Teren oznaczony symbolem 9 MN/U – przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-usługow� w 

zabudowie szeregowej wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� 
przydomow�. 

2. Istniej�ce budynki, niekoliduj�ce z docelow� funkcj� terenu pozostawia si� w dotychczasowym 
u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� remontu i wymiany. 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy 

mieszkaniowej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow�  Usługi te, nie mog� powodowa� stałej b�d� 
okresowej uci��liwo�ci dla mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu 
ich zamieszkania poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.); 
    3) miejsc postojowych niezb�dnych dla obsługi obszaru. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 9 MN/U: 
    1) zachowuje si� istniej�ce budynki usługowe z funkcj� mieszkaln� w dotychczasowym u�ytkowaniu; 
    2) zakazuje si� jakiejkolwiek rozbudowy istniej�cych budynków; 
    3) ustala si� wysoko�� zabudowy usługowej z funkcj� mieszkaln� do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony dróg publicznych s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
    6) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10  uchwały, nale�y lokalizowa� w 

granicach konturu urbanistycznego; 
    7) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne, dopuszcza si� podziały geodezyjne zgodnie z 

rysunkiem planu; 
    8) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� 

granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
10 MN/U 1. Teren o symbolu 10MN/U przeznacza si� pod zabudow� mieszkalno-usługow� jednorodzinn� 

wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni� przydomow�. 
2. Istniej�ce budynki, niekoliduj�ce z docelow� funkcj� terenu pozostawia si� w dotychczasowym 

u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy i uzupełnie� 
3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj� usługow� w cz��ci parterowej budynków 

mieszkalnych, 
    2) obiektów usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, ł�czonych z funkcj� mieszkaniow� lub jako odr�bne obiekty 
na działce z mieszkaniami, 

    3) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
    4) gara�y i budynków gospodarczych niezb�dnych dla obsługi obszarów. 
    5) miejsc postojowych w granicach działek. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 10 MN/U: 
    1) zabudowa ka�dej z działek na danym terenie mo�e nast�pi� niezale�nie lub poprzez ich 

wzajemne poł�czenie (np. dwie lub trzy s�siednie w jeden teren inwestycyjny) lub 
kompleksowo jako jeden zespół mieszkaniowo-usługowy; 

    2) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków o formie i rozwi�zaniach 
architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� cało�� obiektów mieszkaniowych i usługowych 
usytuowanych w obr�bie jednej posesji oraz o kolorystyce nawi�zuj�cej do zabudowy 
przewa�aj�cej w danym kwartale; 

    3) w ka�dym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu 
istniej�cego, forma i rozwi�zania architektoniczne nowego obiektu maj� tworzy� 
kompozycyjn� cało�� z obiektem istniej�cym; 

    4) ustala si� mo�liwo�� lokalizacji obiektów usług nieuci��liwych, niekoliduj�cych z funkcj� 
mieszkaniow� w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowi�cej jedn� brył� z cz��ci� 
mieszkaln� lub jako samodzielny budynek wolnostoj�cy; 

    5) usługi, o których mowa w pkt.4, nie mog� powodowa� stałej b�d� okresowej uci��liwo�ci dla 
mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu ich zamieszkania 
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poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 
    6) gara�e, budynki gospodarcze i obiekty usługowe nale�y budowa� wył�cznie jako parterowe, 

z poddaszem nieu�ytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwi�zaniach 
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wyko�czenia zewn�trznego 
zharmonizowanych z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym; 

    7) maksymalna powierzchnia u�ytkowa projektowanego lokalu lub obiektu usługowego nie 
mo�e przekracza� 150 m2 (np. hala sprzeda�y z zapleczem socjalnym, magazynowym i 
niezb�dn� komunikacj� ł�cznie); 

    6) ustala si�  wysoko�� nowej zabudowy mieszkaniowej do trzech kondygnacji nadziemnych, w 
tym ostatnia kondygnacja jako ewentualne poddasze u�ytkowe; 

    7) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 
nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 

    8) elewacje budynków lokalizowanych od strony ulicy Wojska Polskiego s� elewacjami 
uprzywilejowanymi; 

    9) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego 1,0 m ponad 
projektowany poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 

  10) ustala si� maksymaln� dopuszczaln� powierzchni� zabudowy działki: 
        a) 20% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wolnostoj�cej lub bli�niaczej; 
        b) 40% jej powierzchni w przypadku zabudowy mieszkalno – usługowej. 
  11) pozostał� cz��� działki nale�y przeznaczy� na ziele� urz�dzon�, obiekty małej architektury, cele 

rekreacji przydomowej, wej�cia i dojazdy do obiektów usługowych oraz miejsca postojowe; 
  12) ustala si� powierzchni� biologicznie czynn�: 
        a) w zabudowie mieszkaniowej  wolnostoj�cej lub bli�niaczej   minimum 50%, 
        b) w zabudowie mieszkalno-usługowej  minimum 25%; 
  13) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
  14) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w §18 ust.10 uchwały, przyjmuj�c: na jedno mieszkanie – 2 

miejsca postojowe, (w tym jedno mo�e by� w gara�u); przy projektowanych usługach, nale�y 
lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek budowlanych, a je�eli jest to 
mo�liwe w pasie drogowym  po uzyskaniu stosownych zezwole� od zarz�dcy drogi; 

  15) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  16) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem 

warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  17) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� 

granic nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej zakazuje si�: 
    1) wtórnych podziałów geodezyjnych, 
    2) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, 
    3) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    4) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    5) lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 400 m2, 
    6) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

 
8. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U z podstawowym przeznaczeniem pod zabudow� 

usługow�. W skład zabudowy usługowej o symbolu U  wchodz� nast�puj�ce tereny: 
 
  1) teren oznaczony symbolem 1UT, poło�ony przy ul. Wojska Polskiego, w chwili obecnej u�ytkowany jako sklep meblowy, 
 
  2) teren oznaczony symbolem 2U, poło�ony na rogu ulic Mazurskiej i Wojska Polskiego, pozostawia si� w dotychczasowym 

sposobie u�ytkowania jako punkt gastronomiczny, 
 
  3) tereny oznaczone symbolami 3U, 4U i 6U poło�one po północnej stronie ulicy Wojska Polskiego, 
 
  4) teren oznaczony symbolem 7U, poło�ony przy ci�gu pieszym nad rzek� Pis�, 
 
  5) teren oznaczony symbolem 8U, poło�ony przy ulicy Gałczy�skiego, 
 
  6) tereny oznaczone symbolami 5UC i 9UC, poło�one przy ulicy Warszawskiej i ul. Wojska Polskiego, zainwestowane 

obiektami „wielkopowierzchniowymi”, 
 
  7) teren oznaczony symbolem 10U, poło�ony przy południowej stronie  ul. Warszawskiej,  zainwestowany, 
 
  8) teren oznaczony symbolem 11U, poło�ony przy ul. Warszawskiej i ul. Sikorskiego, zainwestowany, 
 
  9) teren oznaczony symbolem 12U poło�ony mi�dzy ul. Sikorskiego i ul. Mieszka I, teren zainwestowany, 
 
10) teren oznaczony symbolem 13U poło�ony mi�dzy ul. Warszawsk� i ci�giem pieszym przy ul. Młodzie�owej, teren niezainwestowany, 
 
11) tereny oznaczone symbolami 14U, 15U poło�one mi�dzy ul. Warszawsk� i ul. Młodzie�ow�, 
 
12) teren oznaczony symbolem 16U, poło�ony przy ul.  Marii Konopnickiej, teren zainwestowany, 
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13) teren oznaczony symbolem 17U, poło�ony przy ul. Spacerowej, teren zainwestowany, 
 
14) teren oznaczony symbolem 18U, poło�ony przy ul. Wojska Polskiego, na rogu ul. Sikorskiego, teren zainwestowany 
 
15) teren oznaczony symbolem 19U, poło�ony przy ul. Jagiełły i ul. PCK, teren zainwestowany, 
 
16) teren oznaczony symbolem 20U, poło�ony przy ul. Usługowej, teren zainwestowany, 
 
17) teren oznaczony symbolem 21U, poło�ony na skrzy�owaniu ul. Słonecznej i ul. Wojska Polskiego, 
 
18) teren oznaczony symbolem 22U, poło�ony mi�dzy ul. Wojska Polskiego i ul. Spacerow�, 
 
19) teren oznaczony symbolem 23U, poło�ony przy ul. Spacerowej, 
 
20) teren oznaczony symbolem 24U, poło�ony na Osiedlu Wschód, zainwestowany budynkiem o funkcji handlowej, 
 
21) teren oznaczony symbolem 25U poło�ony na Os. Wschód, teren niezainwestowany, 
 
22) teren oznaczony symbolem 26U, poło�ony  na Osiedlu Wschód, przy ul. Zagłoby, zainwestowany, 
 
23) teren oznaczony symbolem 27U, poło�ony na Osiedlu Wschód, zainwestowany, 
 
24) teren oznaczony symbolem 28U, poło�ony na rogu ulic Warszawskiej i Czerniewskiego, zainwestowany, 
 
25) teren oznaczony symbolem 29U, poło�ony po południowej stronie ulicy Czerniewskiego, zainwestowany, 
 
26) teren oznaczony symbolem 30UC, poło�ony przy ul. Czerniewskiego, zainwestowany, 
 
27) teren oznaczony symbolem 31U, poło�ony przy ul. Czerniewskiego, stanowi�cy rezerw� pod planowane obiekty usługowe, 
 
28) teren oznaczony symbolem 32UC, poło�ony przy ulicach Czerniewskiego i Wołodyjowskiego, przeznaczony pod 

planowany obiekt „wielkopowierzchniowy”, 
 
29) teren oznaczony symbolem 33U, poło�ony przy ul. Słubickiej, zainwestowany, 
 
30) teren oznaczony symbolem 34U, poło�ony przy ul. Warszawskiej i Jagodnej, zainwestowany obiektami usługowymi, 
 
31) teren oznaczony symbolem 35U, poło�ony po północnej stronie ul. Jagodnej, zainwestowany, 
 
32) teren oznaczony symbolem 36U, poło�ony po południowej stronie ulicy Jagodnej, zainwestowany, 
 
33) teren oznaczony symbolem 37U, poło�ony przy ul. Warszawskiej, zainwestowany zabudow� usługow�, w tym stacj� 

paliw, zlokalizowan� na rogu ulic Warszawskiej i Jagodnej, 
 
34) teren oznaczony symbolem 38U, poło�ony po wschodniej cz��ci ul. Warszawskiej, 
 
35) teren oznaczony symbolem 39U, poło�ony przy ul. Warszawskiej i Pogodnej, a� do lasu, stanowi�cy rezerw� pod planowane usługi, 
 
36) tereny oznaczone symbolami 40U, 41U, poło�one przy ulicy Warszawskiej, 
 
37) teren oznaczony symbolem 42U, poło�ony nad rzek� Pis�, przy ul. Młodzie�owej, 
 
38) teren oznaczony symbolem 43U, poło�ony przy ulicach Wojska Polskiego i Czerniewskiego, stanowi�cy teren planowanej 

zabudowy usługowej, 
 
39) tereny oznaczone symbolami 44U, 45U, poło�one przy ul. Czerniewskiego i ul. Wołodyjowskiego, stanowi�ce tereny 

planowanej zabudowy usługowej, 
 
40) teren oznaczony symbolem 46UC, poło�ony przy ul. Wojska Polskiego, zainwestowany obiektami 

„wielkopowierzchniowymi” stanowi�cy  teren  zabudowy usługowej. 
 
Symbol w planie Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 

1 UT 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UT przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�. Zaleca si� zmian� sposobu 
u�ytkowania pawilonu meblowego na cele usługowe, zwi�zane z funkcj� turystyczn�, 

2. Pozostawia si� istniej�ce budynki, w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� rozbudowy i przebudowy, 
3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, urz�dze� podwórkowych (�mietniki itp.), 
    2) miejsc postojowych na omawianym obszarze. 
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4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 1UT: 
    1) adaptuje si� istniej�cy budynek, ustala si� mo�liwo��  jego przebudowy, rozbudowy, w celu 

przystosowania do ewentualnej nowej funkcji, 
    2) zakazuje si� nadbudowy istniej�cego budynku, 
    3) ustala si�  powierzchni� zabudowan�  do 30% powierzchni działki; 
    4) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki; 
    5) miejsca postojowe nale�y lokalizowa� w granicy własnej działki, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) wtórnego podziału terenu, 
    2) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    3) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 

2U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 U, przeznacza si� pod zabudow� usługow�, 
pozostawia si� w dotychczasowym sposobie u�ytkowania jako punkt gastronomiczny. 

2. Ustala si� zmian� sposobu u�ytkowania na inne funkcje usługowe, nieuci��liwe dla ludzi i otoczenia. 
3. Zachowuje si� istniej�cy budynek, ustala si� mo�liwo�� jego przebudowy, zachowuje si� istniej�c� 

wysoko�� i kształt dachu. 
3U, 4U, 6U 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 3U, 4U i 6U, przeznacza si� pod zabudow� usługow�,  

wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�, 
2. Pozostawia si� istniej�ce budynki, w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� rozbudowy, 

przebudowy i uzupełnie�; 
3. Na działce nr 406/13 pozostawia si� istniej�cy budynek warsztatowy z mo�liwo�ci� rozbudowy na 

budynek usługowy – usługi gastronomiczne, myjnia samochodowa oraz z mo�liwo�ci� nadbudowy 
budynku do dwóch kondygnacji  w tym poddasze u�ytkowe (pokoje noclegowe); 

4. Na terenach o symbolach 3U, 4U, 6U dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) gara�y, budynków gospodarczych niezb�dnych do obsługi terenów, 
    3) miejsc postojowych w obr�bie działki. 
5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o symbolach 3U, 4U, 6U: 
    1) ustala si� wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja 

jako poddasze u�ytkowe; 
    2) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachami dwu – lub wielospadowymi, pokrycie dachu nale�y 

dopasowa� do pokrycia dachów istniej�cych budynków w granicach działek lub w ramach 
najbli�szego s�siedztwa. K�t nachylenia połaci dachowych w granicach 15° – 45° ; 

    3) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 
wokół budynku; 

    4) ustala si�  powierzchni� zabudowan�  do 60% terenu inwestycji; 
    5) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 20% terenu inwestycji; 
    6) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� z istniej�cych zjazdów; 
    7) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
    8) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10  uchwały, przyjmuj�c przy projektowanych 

usługach, nale�y lokalizowa� miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek budowlanych, 
a je�eli jest to mo�liwe w pasie drogowym  po uzyskaniu stosownych zezwole� od zarz�dcy drogi. 

6. Na terenach zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2, 
    2) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    3) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów; 

7 U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7 U, zainwestowany pawilonami usługowymi, 
przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z istniej�cymi urz�dzeniami towarzysz�cymi i zieleni�. 

2. Zachowuje si� istniej�ce pawilony usługowe, 
3. Na w/w terenie, dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) innych usług po zmianie funkcji. 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 7U: 
    1) obsługa komunikacyjna od strony zaplecza; 
    2) dopuszcza si� rozbudow�, nadbudow� i przebudow� budynków; 
    3) dla zabudowy bli�niaczej i szeregowej ustala si� sporz�dzenie ujednoliconej koncepcji; 
    4) projektowane budynki – jednokondygnacyjne z poddaszem u�ytkowym. Dachy zasadniczych brył 

budynków - symetryczne o k�cie nachylenia połaci dachowych w granicach 35° – 4 5°; 
    5) wysoko�� nowoprojektowanych budynków do okapu lub gzymsu do 4 m nad poziomem terenu, 
    6) dopuszcza si� usytuowanie nowoprojektowanych budynków bezpo�rednio przy granicy działek z 

zachowaniem warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) wprowadzania funkcji mieszkaniowej, 
    3) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

8 U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 U, zainwestowany pawilonem usługowym, przeznacza 
si� pod zabudow� usługow� 

2. Pozostawia si� istniej�cy budynek, w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� przebudowy lub wymiany. 
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3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 8U: 
    1) w przypadku wymiany budynku, nale�y projektowa� budynek jednokondygnacyjny z poddaszem 

nieu�ytkowym o dachu płaskim lub dwuspadowym o k�cie nachylenia połaci dachu  do 30°; 
    2) parter budynku – maksymalnie 0,5 m nad poziomem terenu; 
    3) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki; 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia; 
    2) wprowadzania funkcji mieszkaniowej; 
    3) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 
    4) wtórnego podziału działki. 

 
5 UC, 9 UC 

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5UC, 9UC przeznacza si� pod zabudow� usługow� 
„wielkopowierzchniow�” wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, parkingami i zieleni�,  zainwestowane 
obiektami usługowymi, 

2. Na terenach o symbolach 5UC i 9UC, pozostawia si� istniej�ce budynki, w dotychczasowym u�ytkowaniu, 
3. Na w/w terenach dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) projektowanej stacji paliw w konturze urbanistycznym o symbolu 9UC, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) dróg dojazdowych, parkingów, niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) innych usług po zmianie funkcji. 
4. Na terenach istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 5UC, 9UC: 
    1) nale�y projektowa� budynek stacji paliw stanowi�cy architektonicznie i funkcjonalnie zamkni�t� 

cało�� w ramach inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynków; 
    6) ustala si� powierzchni� zabudowan� do 50% terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) ustala si� obsług� komunikacyjn�  istniej�cymi  zjazdami; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
10U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10 U, pozostawia si� w dotychczasowym sposobie 

u�ytkowania jako pawilony usługowe. 
2. Pozostawia si� istniej�ce budynki, w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� przebudowy i rozbudowy. 
3. Wysoko�� zabudowy – jedna kondygnacja. 
4. Dachy budynków – płaskie z attyk�, wysoko�� do 5m 
5. Elewacje od strony ul. Wojska Polskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
6. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 

11 U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11 U przeznacza si� pod zabudow� usługow�, poło�ony 
przy ul. Warszawskiej, pozostawia si� w dotychczasowym sposobie u�ytkowania jako istniej�ca szkoła, 
oraz wprowadza si� zmian� sposobu u�ytkowania budynku internatu z mo�liwo�ci� nadbudowy i 
modernizacji na cele administracji publicznej, 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) innych usług po zmianie funkcji, 
    3) miejsc postojowych w konturze urbanistycznym, 
    4) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenu 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu  11U: 
    1) ustala si� wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem u�ytkowym; 
    2) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie nachylenia 

połaci dachowych od 25° do 45°; Dopuszcza si � dach kolebkowy w budynku byłego internatu; 
    3) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    4) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    5) ustala si�  powierzchni� zabudowan�  do 60% powierzchni działki; 
    6) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki; 
    7) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� z istniej�cych zjazdów; 
    8) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w §18 ust.10 niniejszej uchwały, 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si� lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla 
�rodowiska i bezpo�redniego otoczenia. 
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12 U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12 U, przeznacza si� pod zabudow� usługow�, wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�, 

2. Pozostawia si� istniej�cy budynek w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany i przebudowy, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 12 U: 
    1) w przypadku wymiany budynku, nale�y projektowa� budynek jednokondygnacyjny z ewentualnym 

poddaszem u�ytkowym, o dachu dwuspadowym i k�cie nachylenia połaci dachu od 25° do 45°, 
    2) parter budynku – maksymalnie 0,5 m nad poziomem terenu, 
    3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) wprowadzania funkcji mieszkaniowej, 
    3) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych, 
    4) wtórnego podziału działki. 

13U 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�, 

2. Na w/w terenie, dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) miejsc postojowych niezb�dnych do obsługi terenu w obr�bie konturu urbanistycznego, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 13 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach poszczególnych inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy  do 12 m; 
    3) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków zwie�czone dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si�  powierzchni� zabudowan� do 35% terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni�  biologicznie czynn� - 30% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� z projektowanej drogi o symbolu 42 KDW; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach konturu urbanistycznego; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

14 U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, parkingami i zieleni�. 

2. Na w/w terenie znajduje si� budynek administracji publicznej zaznaczony na rysunku planu planowany 
do obj�cia ochron� konserwatorsk�. Wszelkie  prace remontowe dokonywane w budynku zabytkowym 
nr 5 przy ul. Warszawskiej, znajduj�cym si� w obszarze oznaczonym symbolem 14U, wymagaj� zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) miejsc postojowych, budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 14 U: 
    1) zabudowa ka�dej z działek mo�e nast�pi� niezale�nie lub poprzez ich wzajemne poł�czenie (np. 

dwie lub trzy s�siednie w jeden teren inwestycyjny) lub kompleksowo jako cało��; 
    2) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach poszczególnych inwestycji; 
    3) ustala si� wysoko�� zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych; 
    4) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    5) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    6) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    7) ustala si�  powierzchni� zabudowy do 35% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni terenu inwestycji; 
    9) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� z istniej�cych zjazdów; 
  10) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w §18 ust.10 uchwały, nale�y lokalizowa� w granicach 

konturu urbanistycznego. 
  11) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne 
  12) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych, 
  13) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
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    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

15U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� (teren 
szkoły) wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�, z mo�liwo�ci� 
przebudowy, rozbudowy lub dobudowy; 

2. Na w/w  terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy towarzysz�cej np.: budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenu, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) miejsc postojowych w obr�bie konturu urbanistycznego, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 15 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) w przypadku rozbudowy, przebudowy, dobudowy istniej�cego budynku ustala si� maksymalnie trzy 

kondygnacje naziemne. Nale�y projektowa� budynek zwie�czony dachem płaskim lub dachem 
symetrycznym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 

    3) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy towarzysz�cej - jednokondygnacyjna; 
    4) nale�y projektowa� budynki towarzysz�ce zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o 

k�cie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    5) elewacje budynków lokalizowanych od strony dróg publicznych s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    6) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru nowoprojektowanych budynków do 1 m ponad  

poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 
    7) ustala si�  powierzchni� zabudowy do 40% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) ustala si� minimaln� powierzchni�  biologicznie czynn� - 40% powierzchni terenu inwestycji; 
    9) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
  10) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w §18 ust.10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach konturu urbanistycznego; 
  11) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  12) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  13) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia; 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów; 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

16U, 17U 
 

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 16U, 17 U, pozostawia si� w dotychczasowym 
sposobie u�ytkowania jako pawilony usługowe. 

2. Pozostawia si� istniej�ce budynki, w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� przebudowy. 
3. Na terenach zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 

18U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 18U przeznacza si� pod zabudow� usługow�. 
Pozostawia si� istniej�ce budynki w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wprowadzenia 
zmiany u�ytkowania lub wymiany. 

2. Na w/w  terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) miejsc postojowych niezb�dnych do obsługi terenu w obr�bie konturu urbanistycznego, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 18 U: 
    1) projektowa� budynek jednokondygnacyjny z poddaszem u�ytkowym, o wysoko�ci do 8 m, dla 

działek nr 520/2, 520/3 oraz 522/2 projektowa� budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z 
poddaszem u�ytkowym w zabudowie szeregowej, 

    2) dach zasadniczej bryły budynku - dwuspadowy o k�cie nachylenia połaci dachu od 30° do 45°, 
    3) parter budynku – maksymalnie 0,5 m nad poziomem terenu, 
    4) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki, z wyj�tkiem działek nr 520/2, 520/3 oraz     

522/2, dla których powierzchni� zabudowy terenu ustala si� do 80% powierzchni działki, 
    5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20%, powierzchni działki, z wyj�tkiem 

działek nr 520/2, 520/3 oraz 522/2, dla których powierzchni� terenu biologicznie czynnego ustala si� 
- 10% powierzchni terenu inwestycji. 

    6) elewacje od strony ul. Wojska Polskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi 
4. Na terenie  zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

19U 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19 U przeznacza si� pod zabudow� usługow�, 
2. Pozostawia si� istniej�cy budynek w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wprowadzenia 

zmiany sposobu u�ytkowania. 
3. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
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    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
20U 1. Teren oznaczony symbolem 20U, przeznacza si� pod zabudow� usługow�. 

2. Pozostawia si� istniej�cy budynek w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wprowadzenia 
zmiany sposobu u�ytkowania. 

3. Na terenie  zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

22U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 22U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�, 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 22U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach poszczególnych inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych (trzecia kondygnacja w 

poddaszu), wysoko�� do 12 m; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Wojska Polskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad projektowany poziom terenu 

bezpo�rednio wokół budynku; 
    6) ustala si� powierzchni� zabudowan� do 35% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� - 30% powierzchni terenu inwestycji; 

     8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od ul. Spacerowej; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w §18 ust.10  uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach działki budowlanej; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 400 m2. 
5. W zwi�zku z planowan� zmian� przebiegu  drogi krajowej nr 58 z ul. Wojska Polskiego na ul. 

Czerniewskiego, dopuszcza si� lokalizacj� funkcji mieszkaniowej w poddaszu budynków jako 
uzupełnienie funkcji usługowej, po zmianie przebiegu w/w drogi. 

21U, 23U 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 21U i 23U, przeznacza si� pod zabudow� usługow�, 
2. Pozostawia si� istniej�cy budynek w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wprowadzenia 

zmiany sposobu u�ytkowania. 
3. Na terenach zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2, 
    4) budowy obiektów o wysoko�ci powy�ej 12 m. 

24U, 26U, 27U 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 24U, 26U, 27U przeznacza si� pod zabudow� usługow�, 
2. Pozostawia si� istniej�ce budynki w dotychczasowym u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� przebudowy oraz 

wprowadzenia zmiany u�ytkowania. 
3. Na terenach zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

25U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 25 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� z 
mo�liwo�ci� wprowadzenia towarzysz�cej funkcji mieszkalnej w poddaszu, wraz z urz�dzeniami 
towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej maksymalnie trzykondygnacyjnej,  trzecia kondygnacja w poddaszu budynku, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) miejsc postojowych, placów dostawczych, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 25 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy do trzech kondygnacji, maksymalnie do 12,5 m od poziomu terenu 

do kalenicy budynku; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem dwu- lub wielospadowym o k�cie nachylenia połaci 

dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynku od strony drogi wewn�trznej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 
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wokół budynku; 
    6) ustala si�  powierzchni� zabudowy terenu  do 35% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni�  biologicznie czynn� - 30% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od istniej�cych i projektowanych dróg wewn�trznych, 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w §18 ust.10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach działki budowlanej; 
  10) podziały geodezyjne zgodnie z rysunkiem planu; 
  11) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów. 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

28U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 28U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z mo�liwo�ci� 
przebudowy lub dobudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej maksymalnie dwukondygnacyjnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, placów dostawczych, 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 28U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji, maksymalnie do 12 m od poziomu terenu; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej i ul. Czerniewskiego s� elewacjami 

uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si�   powierzchni� zabudowy terenu do 45% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� - 30% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

29U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 29 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z mo�liwo�ci� 
przebudowy lub dobudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej maksymalnie dwukondygnacyjnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, placów dostawczych, budynków gospodarczych i gara�y 

niezb�dnych do obsługi terenów, 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 29 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach inwestycji; 
    2) ustala si�  wysoko�� zabudowy dwukondygnacyjnej, maksymalnie do 12 m od poziomu terenu; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Czerniewskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si�  powierzchni� zabudowy terenu  do 35% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni�  biologicznie czynn� - 30% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg publicznych; 
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    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10  uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 
granicach poszczególnych działek budowlanych; 

  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

30UC 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 30UC przeznacza si� pod zabudow� usługow� 
„wielkopowierzchniow�” wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�,  
zainwestowany obiektami usługowymi, 

2. Na terenie o symbolu 30UC, pozostawia si� istniej�ce budynki w dotychczasowym u�ytkowaniu z 
mo�liwo�ci�  przebudowy, rozbudowy i uzupełnie�, 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) gara�y, budynków gospodarczych niezb�dnych do obsługi terenów, 
4. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 30 UC: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach poszczególnych inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (druga 

kondygnacja w poddaszu budynku); 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ulicy Czerniewskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si�  powierzchni� zabudowy do 74% powierzchni działki; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� - 10% powierzchni działki; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
31U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 31 U przeznacza si� pod zabudow� usługow�  wraz z 

urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�,; 
2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) miejsc postojowych,  placów dostawczych w obr�bie działki budowlanej, 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 31 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy dwukondygnacyjnej (druga kondygnacja w poddaszu budynku); 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ulicy Czerniewskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku 0,5 m ponad projektowany poziom 

terenu bezpo�rednio wokół budynku; 
    6) ustala si� powierzchni� zabudowy do 40% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg publicznych; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne, 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 
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32UC 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32UC przeznacza si� pod zabudow� usługow� 
„wielkopowierzchniow�” wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami 
dostawczymi i zieleni�, 

2. Na w/w terenie dopuszcza si�  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) gara�y, budynków gospodarczych niezb�dnych do obsługi terenów, 
    3) miejsc postojowych,  placów dostawczych w obr�bie działki budowlanej, 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 32 UC: 
    1) nale�y projektowa� budynek jednokondygnacyjny z dopuszczeniem poddasza u�ytkowego, budynek 

nale�y dostosowa� do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
    2) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem dwu- lub wielospadowym o k�cie nachylenia połaci 

dachowych od 25° do 45°; 
    3) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Czerniewskiego i ul. Wołodyjowskiego s� 

elewacjami uprzywilejowanymi; 
    4) ustala si� powierzchni� zabudowan� do 40 % powierzchni konturu urbanistycznego; 
    5) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego 20 % powierzchni konturu urbanistycznego; 
    6) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg; 
    7) miejsca parkingowe w ilo�ci 35 stanowisk na ka�de 1000 m2 powierzchni u�ytkowej budynku; 
    8) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci�  nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
,33U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 33U przeznacza si� pod zabudow� usługow�  wraz z 

urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z mo�liwo�ci� 
przebudowy lub rozbudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) miejsc postojowych,  placów dostawczych w obr�bie działki budowlanej. 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 33U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje, 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem dwuspadowym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Słubickiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru budynku 0,5 m ponad poziom terenu 

bezpo�rednio wokół budynku; 
    6) ustala si� maksymaln�  powierzchni� zabudowy - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 25% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� z ul. Słubickiej; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

34U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 34 U przeznacza si� pod zabudow� usługowo-handlow� 
wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z 
mo�liwo�ci� przebudowy, dobudowy, modernizacji i nadbudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej, a dla działek nr 1127/61 oraz 1127/59 dopuszcza si� 

zabudow� trzykondygnacyjn�, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, placów dostawczych, 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 34 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 
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zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy do 12 m od poziomu terenu; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej i ul. Jagodnej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy - 35% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów. 
    2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

35U 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 35 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z mo�liwo�ci� 
wymiany, przebudowy, nadbudowy lub dobudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) innych usług po zmianie funkcji. 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 35U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy – dwukondygnacyjna; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5m ponad projektowany poziom terenu 

bezpo�rednio wokół budynku; 
    5) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy - 35% terenu inwestycji; 
    6) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od istniej�cej drogi wewn�trznej; 
    8) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
    9) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  10) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  11) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci�  nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2, 
    3) wprowadzania funkcji mieszkaniowej, 

36U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 36 U przeznacza si� pod zabudow� usługow�  /teren 
szkoły muzycznej/ wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�, z 
mo�liwo�ci� przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub dobudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy towarzysz�cej np.: budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) miejsc postojowych w obr�bie konturu urbanistycznego, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 36 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) W przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, dobudowy istniej�cego budynku ustala si� 

maksymalnie trzy kondygnacje naziemne. Nale�y projektowa� budynek zwie�czony dachem płaskim 
lub dachem symetrycznym o k�cie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 

    3) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy towarzysz�cej - jednokondygnacyjn�; 
    4) nale�y projektowa� budynki towarzysz�ce zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o 

k�cie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    5) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Jagodnej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    6) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru nowoprojektowanych budynków 0,5 m ponad 

projektowany poziom terenu bezpo�rednio wokół budynku; 
    7) ustala si�  powierzchni� zabudowy terenu do 40% powierzchni terenu inwestycji; 
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    8) ustala si� minimaln� powierzchni�  biologicznie czynn� - 40% powierzchni terenu inwestycji; 
    9) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg; 
  10) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach działki budowlanej; 
  11) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  12) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  13) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

37U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 37 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z mo�liwo�ci� 
przebudowy lub dobudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) dróg dojazdowych, parkingów, placów dostawczych. 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 37 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy do 12 m od poziomu terenu; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si� powierzchni� zabudowy do 70% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� biologicznie czynn� - 20% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych dróg; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów. 
    2) wprowadzania funkcji mieszkaniowej, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2.  

38U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 38 U przeznacza si� pod zabudow� usługow�, z 
dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, zakładów rzemie�lniczych, składów i magazynów wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z mo�liwo�ci� 
przebudowy lub dobudowy; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej, 
    2) projektowanej stacji paliw, 
    3) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    4) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    5) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, placów dostawczych, 
3. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków 

zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o�wiaty, 
szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 38U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy do 12 m od poziomu terenu; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad projektowany poziom terenu 

bezpo�rednio wokół budynku; 
    6) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
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    7) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 25% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg 

publicznych i dróg wewn�trznych; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora; 
  13) na terenie  działek o nr 1142/4, 1142/5, 1142/6, 1142/7, 1142/8, 1142/9 zlokalizowany jest ruroci�g 

betonowy, którym płynie ciek wodny „Jagodnia”. Wobec powy�szego wszelkie prace budowlane na 
terenie w/w działek nale�y uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Olsztynie 
Rejonowy Oddział w Piszu. 

5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    2) wprowadzania funkcji mieszkaniowej, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2.  

39U 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 39U, przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni� oraz istniej�c� 
wie�� teletransmisyjn� na terenie oznaczonym symbolem T1, z mo�liwo�ci� przebudowy, rozbudowy 
lub dobudowy istniej�cych obiektów; 

2. Na w/w terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej. 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) dróg dojazdowych, parkingów, placów dostawczych, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 39U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy do 12 m od poziomu terenu; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie  

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 25% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  11) zasady podziału terenów na działki budowlane na terenach niezainwestowanych  według zasad 

wskazanych na rysunku planu; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2, 
    3) wprowadzania funkcji mieszkaniowej, 

40U, 41U 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 40U, 41U przeznacza si� pod zabudow� usługow� 
wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, z 
mo�liwo�ci� przebudowy, rozbudowy lub dobudowy istniej�cych obiektów; 

2. Na w/w terenach  dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
    4) funkcji mieszkalnej dla wła�ciciela budynku usługowego, 
    5) dróg dojazdowych, parkingów, placów dostawczych, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 40U, 41 U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy  do 12 m od poziomu terenu; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Warszawskiej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si� powierzchni� zabudowy  do  50% powierzchni terenu inwestycji; 
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    7) ustala si� minimaln� powierzchni�  biologicznie czynn� - 25% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg, 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  11) zachowuje si� istniej�ce podziały geodezyjne; 
  12) zasady podziału terenów na działki budowlane na terenach niezainwestowanych  wg zasad 

wskazanych na rysunku planu 
  13) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
4. Na terenach zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

42U 1. Teren oznaczony symbolem 42U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z urz�dzeniami 
towarzysz�cymi i istniej�c� zieleni� . 

2. Istniej�cy budynek, niekoliduj�cy z docelow� funkcj� terenów pozostawia si� w dotychczasowym 
u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� wymiany, rozbudowy, przebudowy. 

3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) usług nieuci��liwych dla �rodowiska i mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej i urz�dze� podwórkowych (�mietniki, trzepaki, itp.), 
4. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 42 U: 
    1) zabudowa usługowa jaki i prowadzona działalno�� usługowa, nie mog� powodowa� stałej b�d� 

okresowej uci��liwo�ci dla mieszka�ców s�siedniej zabudowy mieszkaniowej i obni�a� standardu 
ich zamieszkania poprzez wzrost poziomu hałasu oraz emisj� zwi�zków szkodliwych; 

    2) ustala si� wysoko�� budynku - parterowy z poddaszem u�ytkowym; 
    3) w przypadku wymiany lub przebudowy budynku wysoko�� do okapu lub gzymsu – 3,5 m nad 

poziomem terenu; 
    4) nale�y projektowa� budynek zwie�czony dachem dwu lub wielospadowym o k�cie nachylenia połaci 

dachowych od 30° do 45°; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad projektowany poziom terenu 

bezpo�rednio wokół budynku; 
    6) ustala si�  powierzchni� zabudowy działki do 55% jej powierzchni; 
    7) ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� od 10% powierzchni działki; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
    9) dopuszcza si� usytuowanie budynków bezpo�rednio przy granicy działek z zachowaniem warunków 

okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  10) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci�  nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
5. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, 
    2) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    3) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    4) lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien, materiałów budowlanych; 

 
43 U 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 43 U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi i zieleni�, 

2. Na w/w  terenie dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) zabudowy usługowej dwukondygnacyjnej 
    2) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    3) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, placów dostawczych, budynków gospodarczych i gara�y 

niezb�dnych do obsługi terenów, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy  do 12 m; 
    3) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    4) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Czerniewskiego i ul. Wojska Polskiego s� 

elewacjami uprzywilejowanymi; 
    5) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    6) ustala si�  powierzchni� zabudowy do 40% powierzchni terenu inwestycji; 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� z projektowanej drogi wewn�trznej; 
    9) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  10) dopuszcza si� usytuowanie budynków gara�owych i gospodarczych bezpo�rednio przy granicy 

działek z zachowaniem warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 
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  11) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci�  nie mo�e przekracza� granic 
nieruchomo�ci własnej Inwestora; 

  12) zasady podziału terenów na działki budowlane na terenach niezainwestowanych  wg zasad 
wskazanych na rysunku planu 

4. Na terenie zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów; 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 400 m2; 
    4) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków u�yteczno�ci 

publicznej takich jak: budynki kultu religijnego, o�wiaty, szkolnictwa wy�szego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, zabudowy ogrodniczej. 

44 U, 45U 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 44U i 45U przeznacza si� pod zabudow� usługow� wraz z 
urz�dzeniami towarzysz�cymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zieleni�, 

2. Na w/w terenach dopuszcza si� lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, placów dostawczych, budynków gospodarczych i gara�y 

niezb�dnych do obsługi terenów, 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolach 44U i 45U: 
    1) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach  inwestycji; 
    2) ustala si� wysoko�� zabudowy dwukondygnacyjn�; 
    3) ustala si� wysoko�� zabudowy  do 12 m; 
    4) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; 
    5) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Czerniewskiego i ul. Wołodyjowskiego s� 

elewacjami uprzywilejowanymi; 
    6) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru 0,5 m ponad poziom terenu bezpo�rednio 

wokół budynku; 
    7) ustala si� maksymaln�  powierzchni� zabudowy do 40% powierzchni terenu inwestycji; 
    8) ustala si� minimaln� powierzchni�  biologicznie czynn� - 50% powierzchni terenu inwestycji; 
    9) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych i projektowanych dróg; 
  10) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10  uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
  11) dopuszcza si� usytuowanie budynków gara�owych i gospodarczych bezpo�rednio przy granicy 

działek z zachowaniem warunków okre�lonych w przepisach budowlanych; 
  12) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora; 
  13) zasady podziału terenów na działki budowlane na terenach niezainwestowanych wg zasad 

wskazanych na rysunku planu. 
4. Na terenach zabudowy usługowej zakazuje si�: 
    1) lokalizacji obiektów i działalno�ci uci��liwych dla �rodowiska i bezpo�redniego otoczenia, 
    2) realizacji obiektów bez zapewnienia dojazdów, 
    3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni u�ytkowej powy�ej 400 m2, 
    4) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków, 
    5) u�yteczno�ci publicznej takich jak: budynki kultu religijnego, o�wiaty, szkolnictwa wy�szego, nauki, 

opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,  zabudowy ogrodniczej. 
46UC 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 46UC przeznacza si� pod zabudow� usługow� 

„wielkopowierzchniow�” wraz z urz�dzeniami towarzysz�cymi, parkingami i zieleni�, jako teren 
zainwestowany obiektami usługowymi, 

2. Na terenie o symbolu 46UC, pozostawia si� istniej�ce budynki, w dotychczasowym u�ytkowaniu, 
3. Na w/w terenie dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
    2) dróg dojazdowych, parkingów, niezb�dnych do obsługi terenu, 
    3) innych usług po zmianie funkcji. 
4. Na terenie istniej�cych usług zakazuje si� lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej; budynków zamieszkania 

zbiorowego, budynków u�yteczno�ci publicznej takich jak: budynki kultu religijnego, o�wiaty, szkolnictwa 
wy�szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; zabudowy ogrodniczej. 

5. Ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 46UC: 
    1) ustala si� wysoko�� zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych; 
    2) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie     

nachylenia połaci dachowych od 20° do 35°; 
    3) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Wojska Polskiego s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
    4) ustala si� maksymalny poziom posadowienia parteru -0,5m ponad poziomem terenu bezpo�rednio 

wokół budynków; 
    5) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 10% powierzchni terenu inwestycji; 
    6) ustala si� obsług� komunikacyjn�  istniej�cymi  zjazdami; 
    7) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych; 
    8) zasi�g potencjalnej uci��liwo�ci zwi�zanej z prowadzon� działalno�ci� nie mo�e przekracza� granic 

nieruchomo�ci własnej Inwestora. 
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9. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P z podstawowym przeznaczeniem pod działalno�� 

produkcyjn�, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło, usługi, handel i inne, w skład których wchodz� 
nast�puj�ce tereny: 
 
  - Tereny oznaczone symbolami 1P i 2P, poło�one po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej i południowej stronie ulicy 

Czerniewskiego, które pozostawia si� w dotychczasowym sposobie u�ytkowania. 
 
Symbol w planie 

 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
 
1 P, 2 P 

 
1. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 P i 2 P pod zabudow� produkcyjn�, 

pozostawia si� w dotychczasowym sposobie u�ytkowania jako obiekty „wielkopowierzchniowe” 
 
2. Na w/w terenach, zachowuje si� istniej�c� zabudow� przemysłow�, istniej�c� wie�� teletransmisyjn� 

oznaczon� symbolem T2, pozostawia si� istniej�ce budynki, w dotychczasowym u�ytkowaniu z 
mo�liwo�ci� rozbudowy i przebudowy, dopuszcza si� ponadto  lokalizowanie: 

  
    1) urz�dze� infrastruktury technicznej, 
  
    2) budynków gospodarczych i gara�y niezb�dnych do obsługi terenów, 
 
    3) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, placów dostawczych, 
 
    4) innych obiektów zwi�zanych z funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych, 
 
    5) wie�y teletransmisyjnej w obszarze oznaczonym symbolem 1P, na terenie oznaczonym symbolem T3. 
 
3. Na terenach o symbolach 1P i 2 P ustala si� nast�puj�ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 
  
   1) dla inwestycji okre�lonych w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pó�n. zm.) nale�y uzyska� 
decyzj� o �rodowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. 
o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie 
�rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pó�n. zm.); 

 
    2) zabudowa ka�dej z działek na poszczególnych terenach mo�e nast�pi� niezale�nie lub poprzez ich 

wzajemne poł�czenie (np. dwie lub trzy s�siednie w jeden teren inwestycyjny) lub kompleksowo jako cało��; 
 
    3) nale�y projektowa� budynek lub zespół budynków stanowi�cych architektonicznie i funkcjonalnie 

zamkni�t� cało�� w ramach poszczególnych inwestycji; 
 
    4) ustala si� wysoko�� zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, maksymalnie  

do 12 m od poziomu terenu; 
 
    5) nale�y projektowa� budynki zwie�czone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o k�cie 

nachylenia połaci dachowych od 25° do 35°; 
 
    6) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Słubickiej i ul. Jagodnej s� elewacjami uprzywilejowanymi; 
 
    7) ustala si� minimaln� powierzchni� terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni terenu inwestycji; 
 
    8) nakazuje si� wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony ul. Słubickiej, w celu ograniczenia 

uci��liwo�ci istniej�cej i projektowanej zabudowy w konturze urbanistycznym o symbolu 1P  
od projektowanej zabudowy usługowo-mieszkalnej przy wschodniej stronie ul. Słubickiej; 

 
    9) obsług� komunikacyjn� nale�y zapewni� od otaczaj�cych istniej�cych dróg publicznych; 
 
  10) miejsca postojowe, w ilo�ci okre�lonej w § 18 ust. 10 uchwały, nale�y lokalizowa� wył�cznie w 

granicach poszczególnych działek budowlanych. 
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10. Wyznacza si� teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem US, z podstawowym przeznaczeniem pod 
urz�dzenia sportowo-rekreacyjne, w skład którego wchodzi 
teren oznaczony symbolem 1US, poło�ony w s�siedztwie 
szkoły przy ul. Warszawskiej. Teren ten jest zainwestowany 
boiskiem sportowym i przeznacza si� go pod urz�dzenia 
sportowo-rekreacyjne. 
 

1 US 
 

1. Wyznacza si� teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1US, poło�ony przy ulicy Warszawskiej, 
przeznaczony  pod urz�dzenia sportowo-rekreacyjne, 

 2. Na w/w terenie, adaptuje si� istniej�ce boisko 
sportowe, zwi�zane z obiektami szkolnymi w 
konturze o symbolu 11U. 

 
11. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL z podstawowym przeznaczeniem pod ziele� 
le�n�, stanowi�ce tereny ekologiczne, w skład których 
wchodz�: 
 
  1) Teren oznaczony symbolem 1ZL, poło�ony w 

s�siedztwie planowanej zabudowy usługowej, teren 
istniej�cych zadrzewie� i zakrzewie� (terenów le�nych), 

 
  2) Teren oznaczony symbolem 2 ZL, poło�ony w 

s�siedztwie planowanej zabudowy usługowej, teren 
istniej�cych zadrzewie� i zakrzewie� (terenów le�nych), 

 
  3) Teren oznaczony symbolem 3 ZL, poło�ony w 

s�siedztwie planowanej zabudowy usługowej, teren 
istniej�cych zakrzewie�. 

 
Symbol 
w planie Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 

1 ZL,  
2 ZL,  
3ZL 
 

1. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL poło�one w 
s�siedztwie planowanej zabudowy usługowej, z 
przeznaczeniem pod ziele� le�n�; 

2. Dla terenów o symbolach 1ZL i 2 ZL, 3ZL ustala 
si� ochron� istniej�cych zadrzewie�; 

3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 
w/w terenów: 

    1) zaleca si� realizacj� ci�gów pieszych, miejsc 
rekreacji i wypoczynku; 

    2) dopuszcza si� lokalizacj� zadasze� i obiektów 
małej architektury. 

    3) wprowadza si� zakaz zabudowy.  
 

12. 1. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP z podstawowym przeznaczeniem pod 
ziele� parkow�, stanowi�ce tereny ekologiczne, w skład 
których wchodz�: 
  a) Tereny o symbolach 1ZP, 2ZP, poło�one nad rzek� 

Pis�, u�ytkowane dotychczas jako ziele� parkowa, 
  b) Teren o symbolu 3ZP, poło�ony na zapleczu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mi�dzy 
ulicami: Spacerow�, Krzyw� i Krótk�, 

  c) Teren o symbolu 4ZP, poło�ony na zapleczu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w konturze o 
symbolu 39MN. 

 
2. Dla terenu o symbolu 1ZP ustala si�: 

  a) adaptuje si� istniej�ce ci�gi piesze, 
  b) wprowadza si� mo�liwo�� realizacji miejsc rekreacji i 

wypoczynku, 
  c) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów architektury niskiej, 

krytej dachówk� o powierzchni do 100m2, typu wiaty, 
zadaszenia, przebieralnie, elementy obsługi �cie�ki 
rowerowej, 

  d) dopuszcza si� mo�liwo�� wprowadzenia szaletu 
publicznego z zachowaniem obowi�zuj�cych 

przepisów szczególnych z uwzgl�dnieniem strefy 
uci��liwo�ci sanitarnej, 

  e) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji �cie�ek rowerowych, 
  f) dopuszcza si� mo�liwo�� cumowania na brzegu rzeki Pisy. 
 

3. Dla terenu o symbolu 2ZP, ustala si�: 
 
  a) adaptuje si� istniej�ce ci�gi piesze, 
 
  b) wprowadza si� mo�liwo�� realizacji miejsc rekreacji i 

wypoczynku, 
 
  c) dopuszcza si� lokalizacj� obiektów architektury niskiej, 

krytej dachówk� o powierzchni do 100 m2, typu wiaty, 
zadaszenia, szalety, przebieralnie, elementy obsługi 
�cie�ki rowerowej, 

 
  d) dopuszcza si� mo�liwo�� wprowadzenia szaletu 

publicznego z zachowaniem obowi�zuj�cych 
przepisów szczególnych z uwzgl�dnieniem strefy 
uci��liwo�ci sanitarnej, która nie mo�e wchodzi� w 
teren zabudowany oznaczony symbolem 2MN/U, 

 
  e) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji �cie�ek 

rowerowych i skateparku, 
 
  f) dopuszcza si� mo�liwo�� cumowania na brzegu rzeki Pisy. 

 
4. Dla terenu o symbolu 3ZP, ustala si�: 

  a) wprowadzenie ci�gów pieszych, 
  b) dopuszcza si� mo�liwo�� realizacji miejsc rekreacji i 

wypoczynku, 
  c) dopuszcza si� lokalizacj� zadasze� i obiektów małej 

architektury. 
 

5. Dla terenu o symbolu 4ZP, ustala si�: 
  a) zakaz zjazdów na ulic� Czerniewskiego, 
  b) wł�czenie zieleni na poszerzenie s�siednich działek 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w konturze o 
symbolu 39MN, 

  c) zakaz zabudowy kubaturowej. 
 

13. 1. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem KS z podstawowym przeznaczeniem pod 
istniej�ce gara�e, w skład których wchodz�: 
  a) Tereny oznaczone symbolami: 1KS i 2KS, poło�one 

na ko�cu ulicy Gałczy�skiego; 
  b) Tereny oznaczone symbolami: 3KS i 4KS, poło�one 

przy drodze wewn�trznej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 10 KDW; 

  c) Teren oznaczony symbolem 5KS poło�ony pomi�dzy 
konturami o symbolach 7MW , 13 MN i 15U; 

  d) Teren oznaczony symbolem 6KS, poło�ony przy  
ul. Wojska Polskiego we wschodniej cz��ci planu; 

  e) Tereny oznaczone symbolami 7KS i 8KS, poło�one 
przy drodze wewn�trznej oznaczonej, na rysunku 
planu symbolem 25 KDW; przeznaczone pod 
istniej�ce miejsca postojowe dla samochodów; 

  f) Teren oznaczony symbolem 9KS, poło�ony na zapleczu 
zabudowy usługowej w konturze o symbolu 28U; 

  g) Teren oznaczony symbolem 10KS, poło�ony na 
zapleczu zabudowy wielorodzinnej w konturze o 
symbolu 18MW przy ul. Warszawskiej; 

  h) Teren oznaczony symbolem 11KS, poło�ony jako 
wyodr�bniony kontur z zabudowy usługowej 
oznaczonej symbolem 28U; 

  i) Teren oznaczony symbolem 12KS, poło�ony przy ul. 
Jagodnej, 
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2. Dla terenów o symbolu KS ustala si�: 
  a) zachowuje si� istniej�c� zabudow� gara�ow� z 

mo�liwo�ci� przebudowy, 
  b) dopuszcza si� lokalizacj� nowych obiektów 

gara�owych w konturze o symbolach 2KS i 6 KS. Dla 
projektowanej zabudowy gara�owej ustala si� 
maksymaln� wysoko�� 3,5 m. Budynki realizowa� w 
technologii murowanej. Projektowa� budynki o 
ujednoliconej formie i rozwi�zaniach 
architektonicznych tworz�cych kompozycyjn� cało�� w 
danym konturze urbanistycznym. Zachowa� istniej�ce 
przej�cia mi�dzy istniej�cymi gara�ami w konturze o 
symbolu 6 KS. 

 
14. 1. Wyznacza si� tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KD-G, KD, KDW i KX z podstawowym 
przeznaczeniem pod istniej�ce i projektowane drogi i ci�gi 
piesze, w skład których wchodz�: 
  a) Tereny oznaczone symbolami: 1 KD-G, 2KD-G,  

3 KD-G - tereny dróg krajowych; 
  b) Tereny oznaczone symbolami: od 1 KD, 2 KD, 3 KD, 

4KD, 5KD …  do 39 KD – tereny dróg publicznych; 
  c) Tereny oznaczone symbolami: od 1KDW do 42KDW - 

tereny istniej�cych i projektowanych dróg wewn�trznych; 
  d) Tereny oznaczone symbolami: 1 KX, 2KX, 3KX, 4KX, 

5KX, 6KX, oznaczone graficznie na rysunku planu – 
tereny istniej�cych i projektowanych ci�gów pieszych; 

 
2. Szczegółowe ustalenia dla terenów wymienionych w 

pkt 1 zostały uj�te w § 18. 
 

ROZDZIAŁ 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 
§ 9. W granicach planu na terenach zabudowanych i 

przeznaczonych pod zabudow� zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego okre�lone s� 
ustaleniami: 
 
  1) Zagospodarowanie poszczególnych terenów nale�y 

projektowa� stosownie do wytycznych kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania działek, zawartych w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj�cymi 
zawartych w § 8 uchwały; 

 
  2) zakazuje si� lokalizacji na całym obszarze obj�tym 

planem nowych obiektów handlowych o powierzchni 
sprzeda�y powy�ej 2000 m2; 

 
  3) zaleca si� wznoszenie obiektów budowlanych, których 

forma b�dzie zharmonizowana z istniej�cym 
otoczeniem i krajobrazem miasta; 

 
  4) dopuszcza si� budow� (monta�) zewn�trznych urz�dze� 

podno�nikowych (d�wigowych) umo�liwiaj�cych pionow� 
komunikacj� dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 
poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. 

 
ROZDZIAŁ 3 

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

 
§ 10. Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska 

przyrodniczego i krajobrazu. 
 

1. Ustala si�, �e system przyrodniczy miasta, w 
granicach opracowania planu tworz�: 
 
  1) tereny doliny rzeki Pisy; 

 
  2) tereny zieleni ogrodów przydomowych w zabudowie 

mieszkaniowej i tereny ziele�ców; 
 
  3) tereny le�ne - oznaczone symbolami  ZL.; 
 

2. W zakresie ochrony wód przyjmuje si� za 
obowi�zuj�ce: 
 
  1) szczegółowe zasady ochrony wód okre�laj� przepisy 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne  
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019  
z pó�n. zm.). 

 
  2) �cieki wprowadzane do wód lub do ziemi winny 

spełnia� warunki okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra 
�rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu 
�cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984); 

 
3. Na obszarach lasów obowi�zuj� zasady 

zagospodarowania okre�lone w § 8 ust. 1 uchwały: 
 
  1) nakazuje si� prowadzenie gospodarki le�nej, zgodnie 

z ustaw� z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z pó�n. zm.); 

 
  2) zakazuje si� realizacji przebiegu urz�dze� liniowych z 

zakresu infrastruktury technicznej wymagaj�cych 
znacznej przecinki drzew; 

 
  3) zakazuje si� wykonywania melioracji trwale 

naruszaj�cych układ stosunków wodnych i prac 
ziemnych naruszaj�cych w istotny sposób rze�b� 
terenu oraz lokalizacji składowisk odpadów; 

 
  4) zaleca si� udost�pnianie i przystosowywanie 

kompleksów le�nych dla potrzeb rekreacyjno-
wypoczynkowych z zachowaniem obowi�zuj�cych 
przepisów dotycz�cych terenów le�nych obj�tych 
ochron� szczególn� (prawn�). 

 
4. Na terenach zieleni urz�dzonej, parków, ogrodów 

przydomowych i zieleni towarzysz�cej ró�nym obiektom 
obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 8 ust. 3 uchwały, a 
ponadto w zakresie ich ochrony ustala si�: 
 
  1) obowi�zek ochrony powierzchni istniej�cej zieleni 

urz�dzonej; 
 
  2) obowi�zek zachowania funkcji tych terenów, ich 

układów przestrzennych i fizjograficznych; 
 
  3) celowo�� doboru odpowiednich do warunków siedlisk i 

układów przestrzennych gatunków zieleni; 
 
  4) nakazuje si� przestrzeganie wymogów konserwatorskich 

w u�ytkowaniu i zagospodarowaniu obiektów 
stanowi�cych przedmiot ochrony konserwatorskiej. 

 
5. Na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod 

zabudow�: 
 
  1) nowoprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej, oraz jej bezpo�rednie otoczenie na 
poszczególnych działkach nale�y dostosowa� do 
lokalnych warunków fizjograficznych i walorów 
krajobrazowych; 
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  2) gospodarka odpadami realizowana b�dzie w ramach 

rozwi�za� technicznych przewidzianych dla całego 
miasta Pisz; 

 
  3) ogranicza si� do niezb�dnego minimum lokalizacj� 

obiektów i urz�dze� nale��cych do przedsi�wzi�� 
mog�cych pogorszy� stan �rodowiska do niezb�dnych 
dla rozwoju miasta; 

 
  4) zakazuje si� lokalizacji na całym obszarze obj�tym 

planem nowych obiektów handlowych o powierzchni 
sprzeda�owej powy�ej 2000 m2; 

 
  5) realizacj� jakichkolwiek przedsi�wzi�� uzale�nia si� 

od jednoczesnego podł�czenia si� do zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej; 

 
  6) zaleca si� wznoszenie obiektów budowlanych, których 

forma b�dzie zharmonizowana z istniej�cym 
otoczeniem i krajobrazem miasta; 

 
  7) wprowadza si� zakaz wyr�bu zadrzewie� – poza 

przypadkami uzasadnionymi, 
 
  8) nakazuje si� stosowanie wytycznych kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania działek, zawartych w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów; 

 
  9) dla inwestycji okre�lonych w Rozporz�dzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych z 
kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573, z pó�n. zm.) nale�y uzyska� decyzj� o 
�rodowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w 
ustawie z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu 
informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 
społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199,  
poz. 1227 z pó�n. zm.). 

 
6. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony powietrza 

atmosferycznego: 
 
  1) obowi�zuj� przepisy zawarte w rozporz�dzeniu 

Ministra �rodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
Nr 47, poz. 281) oraz w rozporz�dzeniu Ministra 
�rodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 
warto�ci odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12); 

 
  2) nale�y podejmowa� działania realizacyjne w zakresie 

instalowania urz�dze� przeciwdziałaj�cych 
zanieczyszczeniom powietrza, głównie produktami 
pochodz�cymi z procesów przemysłowych i 
energetycznych oraz komunikacji; 

 
  3) ponadnormatywna uci��liwo�� sanitarna zakładów i 

usług powinna by� utrzymana w granicach własnych 
działek; 

 
 
 
 
 

  4) w przypadku braku technicznych mo�liwo�ci 
przył�czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, nale�y 
d��y� do stosowania proekologicznych no�ników 
energii cieplnej (gaz, energia elektryczna, olej 
opałowy, biomasa). 

 
7. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony �rodowiska 

przed hałasem i wibracjami: 
 
  1) obowi�zuj� normy dopuszczalnych poziomów hałasu 

w �rodowisku zawarte w tabelach 1 i 2 stanowi�cych 
zał�cznik do rozporz�dzenia Ministra �rodowiska  
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. Nr 120,  
poz. 826); 

 
  2) nale�y d��y� do ograniczenia uci��liwo�ci 

akustycznych pochodz�cych ze �ródeł hałasu o 
ponadnormatywnym nat��eniu, głównie z obszarów 
zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia techniczne 
lub zmian� technologii i urz�dze�; 

 
  3) hałas i wibracje przekraczaj�ce dopuszczalne poziomy 

nie mog� si�ga� poza obr�b działki, na której s� 
wytwarzane; 

 
8. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony ludzi i 

�rodowiska przed szkodliwym elektromagnetycznym 
promieniowaniem  niejonizuj�cym: 
 
  1) obowi�zuj� dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych w �rodowisku okre�lone w 
Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 30 
pa�dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883); 

 
  2) nale�y d��y�, aby zasilanie w energi� elektryczn�  

odbywało si� drog� kabla podziemnego; 
 
  3) obowi�zuj� ustalenia § 23 uchwały. 
 

9. Ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony 
powierzchni ziemi: 
 
  1) obowi�zuj� ustalenia zawarte w rozdziale 7, a w 

szczególno�ci w § 15 i § 16 uchwały; 
 
  2) zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami 

stałymi i odprowadzania do gruntu nieczysto�ci 
płynnych, zarówno pochodzenia komunalnego jak i 
przemysłowego; 

 
  3) nale�y wprowadzi� pełn� segregacj� i odzysk 

surowców wtórnych; 
 

ROZDZIAŁ  4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 
 

§ 11. 1. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 
obiekty wpisane do rejestru zabytków i nie ma stanowisk 
archeologicznych. 
 

2. Zaleca si� uj�cie do rejestru gminnych zabytków – 
budynku usługowego, zlokalizowanego przy  
ul. Warszawskiej 5. W/w obiekt został wyodr�bniony 
graficznie na rysunku planu. 
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ROZDZIAŁ 5 
Wymagania wynikaj �ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 

§ 12. 1. Tereny publiczne s� przeznaczone dla 
utrzymania i realizacji zada� publicznych, przy zało�eniu 
nie naruszania stanu istniej�cego terenu o funkcjach 
publicznych jak drogi powiatowe i gminne, tereny usług: 
kultury, sportu i rekreacji 
 

2. Do terenów, o których mowa w ust. 1 nale��: 
 
  1) tereny ró�nego rodzaju usług oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 12U, 1US, 15U, 38U; 
 
  2) tereny przeznaczone dla realizacji zieleni parkowej 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP; 
 
  3) tereny przeznaczone pod drogi krajowe, drogi 

publiczne oraz �cie�ki piesze i rowerowe, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: KD-G, KD, KX; 

 
  4) inne tereny okre�lone w art. 6 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce wymagania dla ulic i 

terenów, o których mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) zastosowanie ujednoliconego sytemu oznakowania 

ulic i placów miejskich, 
 
  2) zastosowanie ujednoliconego systemu obiektów 

komunikacji zbiorowej, 
 
  3) dopuszcza si� wykorzystanie obiektów komunikacji 

zbiorowej jako no�ników reklamowych z 
zastosowaniem ujednoliconego systemu dla 
wszystkich przystanków. 

 
4. Realizacja zainwestowania terenów wymaga 

zapewnienia osobom niepełnosprawnym dost�pno�ci z 
nast�puj�cych terenów i obiektów: 
 
  1) zwi�zanych z komunikacj�: ulice, parkingi, �cie�ki 

ruchu pieszego, 
 
  2) zwi�zanych z obsług� ludno�ci, 
  
  3) rekreacyjno-wypoczynkowych. 
 

5. Ustala si� mo�liwo�� realizacji celów publicznych na 
terenach nie wyznaczonych w planie w zale�no�ci od 
potrzeb, zwi�zanych z funkcjonowaniem miasta. 
 

ROZDZIAŁ 6 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj �cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr �bnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a tak �e nara�onych na niebezpiecze �stwo 
powodzi oraz zagro �onych osuwaniem si � mas ziemnych. 
 

§ 13. Obiekty i obszary prawnie chronione - 
szczególne formy ochrony przyrody 
 
  1) Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obszary i 

obiekty prawnie chronione, teren poło�ony jest poza 
obszarem chronionego krajobrazu; 

 

  2) W celu ochrony �rodowiska przyrodniczego 
 ustala si� zakaz: 
- zanieczyszczania ró�nego rodzaju odpadami, 
- zmiany stosunków wodnych, 
- niszczenia ro�linno�ci. 

 
ROZDZIAŁ 7 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału  
nieruchomo �ci obj �tych planem miejscowym 

 
§ 14. 1. Adaptuje si� istniej�ce podziały działek 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nowe podziały 
wył�cznie w celach koryguj�cych dla poprawienia 
u�ytkowania nieruchomo�ci. 
 

2. Ustala si� zasady podziału terenów przeznaczonych 
w planie na usługi na działki budowlane na terenach 
niezainwestowanych  wskazane na rysunku planu. 
 

3. Ustala si� zasady podziału terenów przewidzianych 
pod zabudow� gara�ow� na działki o wymiarach  
6 m x 3 m, w jednym szeregu. 
 

4. Postulowane na rysunku planu granice podziału 
nieruchomo�ci (oznaczone lini� przerywan�) mog� ulec 
nieznacznym zmianom podczas sporz�dzenia podziału 
geodezyjnego przy zachowaniu parametrów działek 
budowlanych dla poszczególnych terenów zabudowy, 
zgodnie z § 16 uchwały. 
 

§ 15. 1. Ustala si� zasad� podziału terenów na działki 
dla ustalonych w planie funkcji i przeznaczenia w sposób 
nie naruszaj�cy granic własno�ci terenu, z zastrze�eniem 
podanym w ust. 2 oraz w § 16 ust. 1 oraz kiedy niezb�dne 
jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia ulic i sieci 
infrastruktury technicznej dla obsługi poszczególnych 
działek lub zespołów działek. 
 

2. Je�eli wydzielenie działek dotyczy nieruchomo�ci 
ró�nych wła�cicieli, wówczas wydzielenie nast�puje za 
zgod� lub na zgodny wniosek zainteresowanych, którzy 
posiadaj� prawo do dysponowania nieruchomo�ci� 
(własno�� lub wieczyste u�ytkowanie). 
 

§ 16. 1. Dokonywanie podziałów, o których mowa  
w § 15 ust. 1, wymaga stosowania przepisów w zakresie 
gospodarki nieruchomo�ciami. 
 

2. Podziały terenów oznaczonych symbolami MN i  
MN/U, dostosowa� do poło�enia istniej�cych i 
projektowanych dróg. 
 

3. Plan nie limituje powierzchni działek dla zabudowy 
istniej�cej. 
 

4. Dla zabudowy usługowej powierzchnia działek powinna 
zapewni� zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni oraz 
kształtowania zabudowy dostosowanej do funkcji. 
 

ROZDZIAŁ 8 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u �ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 
 

§ 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska w tym zakaz 
zabudowy: 
 

1. Ustala si� zakaz zabudowy: na terenach 
przeznaczonych na projektowane ci�gi komunikacyjne 
(układ komunikacyjny), 
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2. Ustala si� szczególne warunki zagospodarowania 

terenów, poło�onych w bezpo�rednim s�siedztwie 
istniej�cych korytarzy ekologicznych dolin rzecznych i cieków 
wodnych, zieleni parkowej, oznaczonych graficznie na 
rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 1ZL, 2ZL, ustalone 
w zapisach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

 
ROZDZIAŁ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji 

 
§ 18. 1. Ustala si� obsług� komunikacyjn� istniej�cymi 

i projektowanymi ulicami i drogami, ci�gami pieszymi 
oznaczonymi symbolami: 
  a) KD-G - droga publiczna - krajowa; 
  b) KD - droga publiczna (gminna lub powiatowa); 
  c) KDW - droga wewn�trzna; 
  d) KX - ci�g pieszy, 
 

2. Drogi krajowe nr 58 (ul. Wojska Polskiego) i 63  
(ul. Warszawska) powinny spełnia� parametry techniczne 
odpowiadaj�ce klasie GP zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  
Nr 43, poz. 430) 
 
  1) dla dróg krajowych nale�y rezerwowa� pas terenu 

szeroko�ci minimum 25m w liniach rozgraniczaj�cych, 
ze zwi�kszon� rezerw� terenu na skrzy�owania, 

 
  2) odst�py mi�dzy skrzy�owaniami oraz stosowanie 

zjazdów nale�y projektowa� z zachowaniem 
warunków okre�lonych w w/w Rozporz�dzeniu, 

 
  3) w zwi�zku z planowan� zmian� przebiegu drogi 

krajowej nr 58 z ul. Wojska Polskiego na  
ul. Czerniewskiego, now� zabudow� mieszkaniow� 
nale�y lokalizowa� w odległo�ci tak jak dla drogi 
krajowej licz�c od linii rozgraniczaj�cej  
ul. Czerniewskiego. 

 
3. Obiekty budowlane przy drogach publicznych na 

terenach obj�tych planem powinny by� usytuowane 
zgodnie z Ustaw� z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó�n. 
zm.), inne odległo�ci wymagaj� zgody zarz�dcy drogi. 
 

4. Pozostałe parametry techniczne ulic przyj�� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami - obecnie w oparciu 
o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
 

5. Rozwi�zania techniczne i wł�czenia do dróg 
publicznych nale�y uzgodni� z zarz�dcami dróg. 
 

6. Linie zabudowy ustalono na rysunku planu, od linii 
rozgraniczaj�cych dróg, wyznaczonych przez istniej�ce 
budynki lub zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

7. Zgodnie z ustaw� z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó�n. zm.), 
obiekty budowlane przy drogach powiatowych na terenie 
zabudowanym powinny by� usytuowane co najmniej 8,0 m 
od zewn�trznej kraw�dzi jezdni. 

 

8. W budynkach lokalizowanych zgodnie z ustalonymi 
liniami zabudowy wzdłu� dróg krajowych zastosowa� 
rozwi�zania techniczne minimalizuj�ce hałas komunikacyjny. 
 

9. Ustalone linie zabudowy odnosz� si� do nowych 
inwestycji. Je�eli niemo�liwe jest zastosowanie linii 
zabudowy okre�lonych w uchwale, obiekty istniej�ce 
mog� funkcjonowa�, by� remontowane i modernizowane z 
obowi�zkiem zastosowania w budynkach rozwi�za� 
technicznych niweluj�cych hałas komunikacyjny. 
 

10. Ustala si� nast�puj�ce wska�niki i zasady 
zabezpieczenia miejsc postojowych: 
 
  1) na terenach przeznaczonych pod zabudow� usługow� -

10÷12 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
u�ytkowej w granicach działek wyznaczonych na ten cel; 

 
  2) na terenach przeznaczonych pod zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn� – miejsca postojowe na 
własnych działkach; 

 
  3) na terenach przeznaczonych pod zabudow� 

mieszkaniow� wielorodzinn� – docelowo 330 miejsc 
postojowych na 1000 mieszka�ców tej zabudowy; 

 
  4) na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne 

– 14÷16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, w 
granicach  działek wyznaczonych na ten cel; 

 
  5) przy obiektach sakralnych -10 miejsc postojowych na 

100 uczestników mszy. 
 

11. Ustala si� potrzeb� projektowanego przebiegu 
�cie�ek rowerowych w ci�gu ulic: Warszawskiej, Wojska  
Polskiego, Czerniewskiego, 
 

12. Przy modernizacji istniej�cych ulic i projektowaniu 
nowych, nale�y uwzgl�dnia� potrzeby zorganizowania 
�cie�ek rowerowych lub pieszo-rowerowych oraz 
lokalizacj� miejsc postojowych w pasie drogowym. 
 

13. Dopuszcza si� realizacj� uzbrojenia terenu w 
pasie drogowym zgodnie z wymogami ustawy o drogach 
publicznych, w uzgodnieniu z zarz�dc� drogi. 
 

14. Wszelkie przył�cza nale�y wykona� na terenie 
działek Inwestora. 
 

15. Przebudowa skrzy�owa� z drogami powiatowymi 
w obr�bie miasta Pisz – na koszt Inwestora. 

 
16. Na terenie działki o nr 1142/10, znajduj�cej si� w 

obszarze o symbolu 38KDW, zlokalizowany jest ruroci�g 
betonowy, którym płynie ciek wodny „Jagodnia”. Wobec 
powy�szego wszelkie prace budowlane na terenie w/w 
działki nale�y uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� 
Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Piszu. 
 

ROZDZIAŁ 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej 
 

§ 19. W zakresie  zaopatrzenia w wod� ustala si�: 
 
  1) zaopatrzenie w wod� do celów komunalnych i 

przeciwpo�arowych z miejskiej sieci wodoci�gowej z 
istniej�cych i projektowanych przewodów sieci 
wodoci�gowych; 
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  2) lokalizacj� przewodów wodoci�gowych w liniach 
rozgraniczaj�cych ulic poza pasem jezdni; 

 
  3) mo�liwo�� realizacji ulicznej rozdzielczej sieci 

wodoci�gowej potrzebnej do zaopatrzenia obiektów w 
wod�, pod warunkiem, �e  nie b�dzie to kolidowało z 
istniej�cym i projektowanym uzbrojeniem  terenu i 
zostan� zachowane obowi�zuj�ce w tym zakresie 
przepisy szczególne i uwzgl�dnione w rozrz�dzie 
uzbrojenia wszystkie sieci; 

 
  4) realizacj� przył�czy poszczególnych obiektów do sieci 

wodoci�gowej zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez  zarz�dc� sieci. 

 
§ 20. W zakresie systemu odprowadzania �cieków 

komunalnych ustala si�: 
 
  1) odprowadzenie �cieków komunalnych do istniej�cych i 

projektowanych w układzie grawitacyjno-pompowym 
kanałów sanitarnych, 

 
  2) jako odbiornik �cieków miejsk� oczyszczalni�, 
 
  3) lokalizacje projektowanych kanałów sanitarnych w 

liniach rozgraniczaj�cych ulic, poza pasem jezdni, z 
dopuszczeniem przebiegu kanałów sanitarnych na 
terenie działek w przypadku, gdy jest to jedyne 
mo�liwe rozwi�zanie, 

 
  4) lokalizacj� przepompowni �cieków w granicach pasów 

drogowych lub w ich bezpo�rednim s�siedztwie, 
 
  5) mo�liwo�� zmiany na etapie projektu budowlanego 

przebiegu kanałów sanitarnych i lokalizacji 
przepompowni �cieków, pod warunkiem, �e nie b�dzie 
to kolidowało z istniej�cym i projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, oraz zostan� zachowane 
obowi�zuj�ce w tym zakresie przepisy szczególne i 
uwzgl�dnione w rozrz�dzie uzbrojenia ulicy, 

 
  6) realizacj� przył�czy poszczególnych obiektów do sieci 

kanalizacji sanitarnej - zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez zarz�dc� sieci, 

 
  7) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi �cieków nie 

spełniaj�cych obowi�zuj�cych norm. 
 

§ 21. W zakresie systemu odprowadzania wód 
opadowych ustala si�: 
 
  1) zasad� odprowadzania wód opadowych z terenów 

przemysłowych, składowych, utwardzonych 
szczelnych powierzchni ulic, parkingów i innych 
obszarów o znacznym stopniu zanieczyszczenia, z 
których nast�puje spłukiwanie zawiesiny, substancji 
ropopochodnych i innych mog�cych stanowi� trwałe 
�ródła zanieczyszczenia gruntu i wód 
powierzchniowych, do sieci istniej�cych i 
projektowanych kanałów deszczowych, 

 
  2) w przypadku braku mo�liwo�ci przył�czenia do sieci 

kanalizacji deszczowej dopuszcza si� odprowadzenie 
wód opadowych z terenów, o których mowa w ust.1 do 
cieków wodnych lub do gruntu , po uprzednim ich 
oczyszczeniu w stopniu zapewniaj�cym jako�� 
okre�lon� w przepisach szczególnych, 

 
  3) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej za zgod� i na warunkach technicznych 

przedsi�biorstwa eksploatuj�cego kanalizacj� i po 
spełnieniu wymaga�, dotycz�cych dopuszczalnych 
st��e� zanieczyszcze� ustalonych w przepisach 
szczególnych, 

 
  4) obowi�zek utrzymania jako�ci wód opadowych 

odprowadzanych kanalizacj� deszczow� do 
odbiorników, odpowiadaj�cej wymogom przepisów 
szczególnych – budowa urz�dze� oczyszczaj�cych na 
wylotach kanałów deszczowych, 

 
  5) utrzymanie istniej�cych kanałów deszczowych i 

rozbudow� sieci kanalizacji deszczowej z lokalizacj� w 
liniach rozgraniczaj�cych ulic z dopuszczeniem 
przebiegu kanałów deszczowych po terenie działek w 
przypadku, gdy jest to jedyne mo�liwe rozwi�zanie, 

 
  6) mo�liwo�� zmiany na etapie projektu budowlanego 

przebiegu projektowanych kanałów deszczowych oraz 
lokalizacji dodatkowych kanałów deszczowych nie 
pokazanych na rysunku planu, pod warunkiem, �e nie 
b�dzie to kolidowało z istniej�cym i projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, oraz zostan� zachowane 
obowi�zuj�ce w tym zakresie przepisy szczególne i 
uwzgl�dnione w rozrz�dzie uzbrojenia ulicy wszystkie 
sieci przewidziane w ustaleniach planu, 

 
  7) wody opadowe i roztopowe z terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urz�dzonej, ci�gów 
pieszych i rowerowych, i innych terenów o małym stopniu 
zanieczyszczenia, mog� by� odprowadzane 
bezpo�rednio do kanalizacji deszczowej lub do gruntu na 
własny nie utwardzony teren, z zachowaniem 
powierzchni przepuszczalnych w stopniu umo�liwiaj�cym 
zapewnienie przesi�kania wód deszczowych na 
u�ytkowanym terenie oraz kształtowanie terenu i 
stosowanie rozwi�za� technicznych uniemo�liwiaj�cych 
spływ wód na grunty s�siednie, 

 
  8) zakaz odprowadzenia �cieków komunalnych do 

kanalizacji deszczowej,  
 
  9) zakaz odprowadzania do wód lub do gruntu wód 

opadowych i roztopowych nie spełniaj�cych 
obowi�zuj�cych norm. 
Pod działkami nr 1142/4 - 1142/10 (zakład 
samochodowy, piekarnia „ZAKO” i inne przedsi�biorstwa) 
przebiega ruroci�g betonowy o �rednicy 1,0 m, którym 
płynie ciek podstawowy „Jagodnia” maj�cy du�e 
znaczenie jako odbiornik wód z obszarów wsi Łupki, 
Babrosty, Jagodne i wschodniej cz��ci Pisza. 

 
§ 22. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala si�: 

 
  1) usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym 

do pojemników, b�d� kontenerów ustawionych na 
posesjach z lokalizacj� spełniaj�c� warunki okre�lone w 
obowi�zuj�cych przepisach, dotycz�cych miejsc 
gromadzenia odpadów stałych i przekazywanie ich do 
unieszkodliwiania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251, z pó�n. zm.), 

 
  2) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z 

organizacj� systemu zbiórki i odbioru odpadów 
niebezpiecznych i wielkogabarytowych, wytwarzanych 
w gospodarstwach i zakładach, według rozstrzygni�� 
Burmistrza Pisza. 
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§ 23. W zakresie urz�dze� i linii 
elektroenergetycznych ustala si�: 
 

1. Adaptuje si� znajduj�ce si� na terenie obj�tym 
planem linie napowietrzne i kablowe SN 15 kV, nN 0,4 kV 
oraz słupowe i wn�trzowe stacje transformatorowe. 

 
2. Zasilanie w energi� elektryczn� terenów obj�tych 

planem odbywa� si� b�dzie liniami napowietrznymi lub 
kablowymi nN wyprowadzonymi z istniej�cych i 
projektowanych stacji transformatorowych. 
 

3. Ostateczna ilo�� stacji transformatorowych i typ linii 
zale�e� b�d� od zapotrzebowania mocy przez wła�cicieli 
poszczególnych obiektów. 

 
4. Lokalizacj� nowych linii energetycznych 

napowietrznych i kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV 
nale�y przewidywa� na terenach ogólnodost�pnych  
(ci�gi komunikacyjne, granice działek, linie 
rozgraniczaj�ce, itp.). Projektowane stacje transformatorowe 
nale�y lokalizowa� na wydzielonych działkach. 
 

5. Doprowadzenie energii elektrycznej do 
poszczególnych obiektów nale�y realizowa� na podstawie 
warunków przył�czenia okre�lonych przez PGE 
Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 
 

6. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej�cymi urz�dzeniami energetycznymi nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami i normami. Dotyczy to równie� 
wykonania odpowiednich obostrze� i uziemie� zgodnie z 
Polsk� Norm� PN-E-05100-1. Warunki przebudowy 
urz�dze� energetycznych nale�y uzyska� w PGE 
Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 
 

7. Ustala si� nast�puj�ce warunki zabudowy od 
istniej�cych urz�dze� elektroenergetycznych: 
 
  1) odległo�� usytuowania zabudowy od linii SN 15 kV 

napowietrznej: 
a) 7 m - od osi linii przy liniach wykonanych 

przewodami nieizolowanymi, 
b) 5 m - od osi linii przy liniach z przewodami 

izolowanymi; 
 
  2) odległo�� drzew (nasadze�): 

a) od linii elektroenergetycznych napowietrznych NN 
– 2 m, 

b) od linii elektroenergetycznych 15 kV - 5 m (od osi linii), 
c) od linii kablowych – co najmniej 1,5 m od osi pni 

projektowanych i istniej�cych  drzew; 
 

8. Dopuszcza si� wprowadzenie innych elementów 
uzbrojenia w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy bez 
konieczno�ci wprowadzania zmian w planie. 
 

§ 24. W zakresie gazownictwa ustala si�: 
 

1. Adaptuje si� istniej�ce sieci gazowe, (dopuszcza si� 
utrzymanie istniej�cej infrastruktury ogólnomiejskiej 
zlokalizowanej niezgodnie z ustaleniami planu lub 
oznaczonej na rysunku planu jako przeznaczona do 
przebudowy, do czasu jej wyeksploatowania). Ustala si� 
ich modernizacj�, przebudow� i budow� nowych sieci, 
 
 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce warunki realizacji urz�dze� 
gazowniczych: 
 
  1) sieci gazowe nie uwzgl�dnione w rozrz�dzie  uzbrojenia 

mog� by� lokalizowane w liniach rozgraniczaj�cych ulic z 
zachowaniem przepisów szczególnych, 

 
  2) infrastruktur� gazow� nale�y projektowa� z 

uwzgl�dnieniem docelowych parametrów technicznych 
umo�liwiaj�cych obsług� przewidywanych u�ytkowników; 

 
  3) rezerwuje si� miejsce w pasie drogowym pod budow� 

perspektywicznej sieci gazowej; 
 
  4) w zakresie przej�� gazoci�gami przez pasy drogowe 

inwestor winien uzyska� zgod� wła�ciwego organu 
zarz�dzaj�cego drog� na zaj�cie pasa drogowego 
dróg i ulic oraz okre�li� sposób przej�cia przez pasy 
jezdne (przecisk, przekop); 

 
  5) wł�czenie odgał�zie� sieci gazowej wył�czy� poza 

obszar skrzy�owa� jezdni (lokalizacja w pasie 
chodnika); 

 
  6) przy zmianie planu zagospodarowania ulic tj. geometrii 

i granic jezdni nale�y przewidzie� konieczno�� 
przebudowy istniej�cej infrastruktury gazowej poza 
obr�b projektowanej jezdni; 

 
  7) przy lokalizacji budynków mieszkalnych oraz innych 

obiektów budowlanych wraz z infrastruktur� 
techniczn�, koliduj�c� z gazoci�giem nale�y 
zachowa� odległo�� bezpieczn� zgodnie z przepisami. 
 
§ 25. W zakresie systemu telekomunikacji 

przewodowej przyjmuje si�: 
 

1. W zakresie systemu telekomunikacji przewodowej 
przyjmuje si�: 
 
  1) Adaptuje si� istniej�ce trasy linii telekomunikacyjnych; 
 
  2) Ustala si� nast�puj�ce warunki realizacji nowych i 

modernizacji istniej�cych urz�dze� telekomunikacyjnych: 
a) linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne; 

b) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�; 

c) w zakresie przej�� kablami telefonicznymi przez 
pasy drogowe inwestor winien uzyska� zgod� 
wła�ciwego organu zarz�dzaj�cego drog� na 
zaj�cie pasa drogowego dróg i ulic oraz okre�li� 
sposób przej�cia przez pasy jezdne (przecisk, 
przekop). 

 
2. W zakresie systemu telefonii komórkowej przyjmuje si�: 

 
  1) adaptuje si� istniej�ce wie�e teletransmisyjne na 

terenie oznaczonym symbolami T1 i T2, ustala si� 
mo�liwo�� ich rozbudowy pod warunkiem zachowania 
przepisów szczególnych, obowi�zuj�cych w tym 
zakresie, 

 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� nowej wie�y telefonii 

komórkowej, na terenie oznaczonym w planie 
symbolem T3 w konturze urbanistycznym o symbolu 
1P, przy ul. Słubickiej. 
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§ 26. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
 
Zaopatrzenie w ciepło budynków z miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub z lokalnych �ródeł ciepła, w przypadku 
braku technicznych mo�liwo�ci przył�czenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. 
 

ROZDZIAŁ 11 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzenia i u �ytkowania terenów 
 
§ 27. Tereny, których przeznaczenie plan zmienia, 

mog� by� wykorzystywane w sposób dotychczasowy do 
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, z 
wył�czeniem terenów pod planowane drogi i urz�dzenia 
infrastruktury technicznej. 
 

ROZDZIAŁ 12 
Przedsi �wzi�cia obrony cywilnej  

i  ochrony przeciwpo �arowej 
 

§ 28. Ustala si� nast�puj�ce przedsi�wzi�cia w 
zakresie obrony cywilnej: 
 

1. W zale�no�ci od potrzeb ustala si� mo�liwo�� 
wprowadzania na terenie obj�tym planem, inwestycji z 
zakresu obrony cywilnej o charakterze gminnym. 
 

2. Zaleca si� przystosowa� o�wietlenie zewn�trzne 
(ulice, zakłady pracy) do zaciemniania i wygaszania. 
 

3. Zaleca si� uwzgl�dni� system alarmowania i 
powiadamiania mieszka�ców w wypadku zagro�e� 
poprzez syreny alarmowe przyjmuj�c promie� 
słyszalno�ci syreny do 300 m. 

 
4. Układ projektowanych i modernizowanych dróg i ulic 

powinien spełnia� nast�puj�ce warunki: 
  a) szeroko�� ulicy powinna uniemo�liwi� ewentualne 

zagruzowanie, 
  b) powinny by� poł�czenia z traktami przelotowymi – 

zapewniaj�ce sprawn� ewakuacj� ludno�ci w okresie 
zagro�enia, 

  c) nale�y wyznaczy� bezpieczne trasy przejazdu dla 
pojazdów z niebezpiecznymi �rodkami chemicznymi. 

 
§ 29. 1. Ustala si� nast�puj�ce przedsi�wzi�cia w 

zakresie ochrony przeciwpo�arowej: 
 
  1) przy realizacji sieci wodoci�gowej nale�y przewidzie� 

na terenach zabudowanych odpowiedni� ilo�� 
hydrantów dla celów przeciwpo�arowych, 
sytuowanych w odległo�ci do 150 m od siebie; 

 
  2) przy projektowaniu i modernizacji obiektów 

przemysłowych i usługowych nale�y przewidzie� drogi 
po�arowe – dost�pne do obiektów; 

 
  3) dla nowoprojektowanych i modernizowanych budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych nale�y przewidzie� 
pokrycia dachów nierozprzestrzeniaj�ce ogie�; 

 
  4) nale�y d��y� do eliminacji palnych pokry� dachów na 

istniej�cych budynkach. 
 

2. Nale�y uwzgl�dni� ogólne warunki ochrony 
przeciwpo�arowej, tj.: 

 
  1) projektowa� zabudow� zgodnie z rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690, z pó�n. zm.), 

 
  2) zapewni� zaopatrzenie wodne na cele 

przeciwpo�arowe oraz drogi po�arowe, umo�liwiaj�ce 
dojazd i dost�p dla jednostek ratowniczo-ga�niczych 
stra�y po�arnej, zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia  
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo�arowego 
zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz. U.  
Nr 121, poz. 1139), 

 
  3) zapewni� wła�ciw� ochron� przeciwpo�arow� i 

zabezpieczenie przeciwpo�arowe budynków zgodnie z 
Ustaw� z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpo�arowej. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.  
Nr 147, poz. 1229, z pó�n.zm.) oraz zgodnie z 
rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i 
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), 

 
  4) dokonywa� uzgodnie� na podstawie rozporz�dzenia 

Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod wzgl�dem ochrony 
przeciwpo�arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

 
ROZDZIAŁ 13 

Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu  
wzrostu warto �ci nieruchomo �ci w zwi �zku  

z uchwaleniem planu. 
 

§ 30. Na podstawie art. 36, ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) 
ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu dla 
poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
 
  1) MN, U, MN/U, MW, MW/U - w wysoko�ci 30% 

(słownie: trzydzie�ci procent); 
 
  2) dla terenów komunikacyjnych (KD-G, KD, KDW, KX)  

i terenów sportu i rekreacji (US) oraz terenów zieleni 
(ZP i ZN) - w wysoko�ci 10% (słownie: dziesi��  procent). 

 
DZIAŁ III. 

Przepisy ko �cowe i przej �ciowe 
 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Pisza. 
 

§ 32. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady 
Stanisław Olender 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIV/390/09 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 5 marca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/390/09 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 5 marca 2009 r. 

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

Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miejska w Piszu rozstrzyga w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 

W granicach planu wskazuje si� nast�puj�ce nowe tereny jako przestrzenie publiczne nale��ce do zada� własnych 
gminy, finansowane z bud�etu Gminy: 
 
  - wybudowanie ulic oznaczonych symbolami: 7KDW, 23KDW i 28KDW oraz cz��ci ulic oznaczonych symbolami: 25KDW i 39KDW, 
 
  - wybudowanie ci�gów pieszych oznaczonych symbolami: 5KX i 6KX. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIV/390/09 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 5 marca 2009 r. 

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

Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miejska w Piszu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 

 

Lp 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imi�, nazwa 
jednostki organizacyjnej 
i adres zgłaszaj�cego 

uwagi 

Tre�� uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo�ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomo�ci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygni�cie Burmistrza w 
sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygni�cie Rady Miejskiej 
w Piszu zał�cznik Nr 3 do 
uchwały Nr XXXIV/390/09  

z dnia 05.03.2009 r. Uwagi 

uwaga 
uwzgl�dniona 

uwaga nie 
uwzgl�dniona 

uwaga 
uwzgl�dniona 

uwaga 
nieuwzgl�dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 30.09.08 

„Fart" Małgorzata i 
Dariusz Wiski. s.j  
ul. Warszawska 17a  
12-200 Pisz 

Zmiana przebiegu 
nieprzekraczalnej linii 
zabudowy dla działki  
nr 503/12 w obszarze  
o symbolu 3 MW/U. 

503/12 w 
obszarze o 
symbolu  
3 MW/U 

Linia zabudowy wkre�lona w 
odległo�ci 10 m od linii 
rozgraniczaj�cej tereny o 
symbolach 3MW/U i 2 KD-G 

Uwag� 
uwzgl�dniono 

- - -  

2. 01.10.08. 
Sylwia Podeszwik  
ul. �wierczewskiego 46 
12-200 Pisz 

Podział działki nr 361/7, 
poło�onej w obszarze  
o symbolu 1MN/U 
Mo�liwo�� przebudowy, 
rozbudowy lub odbudowy 
budynku oznaczonego  
1-361/7;2. 

361/7 w 
obszarze o 
symbolu 1MN/U 

- zachowuje si� istniej�ce 
podziały geodezyjne.  
- Istniej�ce budynki, 
niekoliduj�ce z docelow� 
funkcj� terenów pozostawia 
si� w dotychczasowym 
u�ytkowaniu z mo�liwo�ci� 
wymiany, rozbudowy, 
przebudowy i uzupełnie�. 

Uwag� 
uwzgl�dniono 

- - -  

3. 10.10.08 
Jadwiga Doma�ska  
ul. Miła 6 12-200 Pisz 

Podział działki nr 961, 
poło�onej w obszarze  
o symbolu 26MN. 

961 w obszarze 
o symbolu 26MN 

- zachowuje si� istniej�ce 
podziały geodezyjne, 

Uwag� 
uwzgl�dniono 

- - -  

4. 17.10.08 
Ryszard Doma�ski  
ul. Miła 6 -12-200 Pisz 

Podział działki nr 961, 
poło�onej w obszarze o 
symbolu 26MN 

961 w obszarze 
o symbolu 26MN 

- zachowuje si� istniej�ce 
podziały geodezyjne, 

Uwag� 
uwzgl�dniono - - -  

5. 20.10.08 
Mirosław Łajewski 
ul. Mieszka l 5  
12-200 Pisz 

- usun�� zapis dotycz�cy 
parkingów na działce 
Inwestora  

- umo�liwi� rozbudow� 
istniej�cego pawilonu w 
kierunku południowym 
zachowuj�c odległo�� 
0,5 m do granicy działki  

- uwzgl�dni� wysoko�� 
budynku w najni�szym 
spadku 4 m 

430/1 w 
obszarze o 
symbolu 7U 

- dopuszcza si� rozbudow�, 
nadbudow� i przebudow� 
budynków 

- projektowane budynki -
jednokondygnacyjne z 
poddaszem u�ytkowym. 
Dachy zasadniczych brył 
budynków - symetryczne  

  o k�cie nachylenia połaci 
dachowych w granicach  
35° - 45°, 

- wysoko�� nowoprojektowanych 
budynków do okapu lub gzymsu 
- 3,5 m nad poziomem terenu, 

- dopuszcza si� usytuowanie 
nowoprojektowanych 
budynków bezpo�rednio przy 
granicy działek z zachowaniem 
warunków okre�lonych w 
przepisach budowlanych, 

Uwag� 
uwzgl�dniono 
w kwestii 
wysoko�ci 
budynku w 
najni�szym 
spadku 4 m 

Nie 
uwzgl�dniono 
mo�liwo�ci 
rozbudowy 
istniej�cego 
pawilonu w 
kierunku 
południowym 
zachowuj�c 
odległo�� 0,5 m 
do granicy 
działki. 
Rozbudowa 
zgodnie z 
nieprzekraczaln� 
lini� wskazan� 
na rysunku 
planu 

- 
Uwaga nie 
uwzgl�dniona 

 

6. 21.10.08 
Jacek Olszewski 3    
ul. Czerniewskiego 16  
12-200 Pisz 

Zmiany:  
- powierzchnia zabudowy 

do 74% pow. działki  
- min. powierzchnia 

biologicznie czynna 10% 

Obszar o 
symbolu 30UC 

- Ustala si� powierzchni� 
zabudowy do 60 % pow. 
działki -min. powierzchnia 
biologicznie czynna 20% 

Uwag� 
uwzgl�dniono - - -  

7. 10.10.08 
Robert Semeniuk 3    
ul. Woj. Polskiego 27/2 
12-200 Pisz 

Przeznaczenie działki pod 
zabudow� usługow� 

399/5, obszar o 
symbolu 1 MW 

- teren zabudowy 
wielorodzinnej 

Uwag� 
uwzgl�dniono - - -  

8. 24.10.08 

Adam Przeorski 3    
ul. Kwiatowa 4/45  
12-221 Ruciane-Nida 
Goła� Piotr Snopki 113  
12-200 Pisz 

- powierzchnia zabudowy 
do 70% pow. działki 

Obszar o 
symbolu 37 U 

- powierzchnia zabudowy do 
50% powierzchni działki 

Uwag� 
uwzgl�dniono - - -  
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9. 
17.10.08 
Uzup. 
24.10.08 

Tadeusz Miller  
ul. Wojska Polskiego 12/16 
12-200 Pisz 

Pkt 2 - Istniej�ce budynki 
mieszkalne pozostawia 
si� bez zmian. Zachowuje 
si� istniej�ce budynki 
gara�owe z mo�liwo�ci� 
modernizacji i 
przebudowy - dla 
polepszenia estetyki. 
Zakazuje si� budowy 
nowych budynków 
gara�owych. 
 
Pkt3 - na terenach o 
symbolach 5MW, 2 MW, 
3 MW, 4MW, 6MW 
dopuszcza si� ponadto 
lokalizowanie:  
- Urz�dze� infrastruktury 

technicznej i urz�dze� 
podziemnych  

- dróg dojazdowych, 
parkingów i gara�y z 
tym �e:  

- w obszarze oznaczonym 
symbolem 5MW 
zakazuje si� budowy 
gara�y, a istniej�ce 
miejsca postojowe s� 
przeznaczone 
wył�cznie dla 
mieszka�ców osiedla  

- w obszarze oznaczonym 
symbolem 5MW 
dopuszcza si� budow� 
(monta�) zewn�trznych 
urz�dze� 
podno�nikowych 
(d�wigowych) 
umo�liwiaj�cych pionow� 
komunikacj� dla osób 
niepełnosprawnych 
fizycznie, poruszaj�cych 
si� na wózkach. 

Obszar o 
symbolu 5MW 

Pkt 2 - Istniej�ce budynki 
pozostawia si� w 
dotychczasowym u�ytkowaniu 
z mo�liwo�ci� wymiany, 
rozbudowy, przebudowy i 
uzupełnie�, oraz z 
mo�liwo�ci� wprowadzenia  
w parterach i kondygnacjach 
podziemnych funkcji 
usługowej nieuci��liwej dla 
�rodowiska i ludzi. Zachowuje 
si� istniej�ce budynki 
gara�owe 
 
Pkt 3 - Na terenach o 
symbolach: 2MW, 3MW, 
4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 
8MW, 9 M W 10MW, 
dopuszcza si� ponadto 
lokalizowanie:  
1. urz�dze� infrastruktury 

technicznej i urz�dze� 
podwórkowych (�mietniki, 
trzepaki, itp.),  

2. dróg dojazdowych, 
parkingów i gara�y, 

Uwzgl�dniono 
uwag� dotycz�c�  
pkt 2 dla obszaru  
o symbolu 5 MW 
 
Uwzgl�dniono w 
cz��ci uwag� 
dotycz�c� pkt 3: na 
terenach o symbolach 
5MW, 2 MW, 3 MW, 
4MW, 6MW 
dopuszcza si� 
ponadto lokalizowanie: 
- Urz�dze� 

infrastruktury 
technicznej i 
urz�dze� 
podziemnych  

- dróg dojazdowych, 
parkingów i gara�y  

   z tym �e:  
- w obszarze 

oznaczonym 
symbolem 5MW 
zakazuje si� budowy 
gara�y, 

- w obszarze 
oznaczonym 
symbolem 5MW (jak i 
na całym obszarze 
planu) dopuszcza si� 
budow� (monta�) 
zewn�trznych 
urz�dze� 
podno�nikowych 
(d�wigowych) 
umo�liwiaj�cych 
pionow� komunikacj� 
dla osób 
niepełnosprawnych 
fizycznie, 
poruszaj�cych si� na 
wózkach. 

Nie 
uwzgl�dniono 
wniosku 
w cz��ci:  
- w obszarze 

oznaczonym 
symbolem 
5MW istniej�ce 
miejsca 
postojowe s� 
przeznaczone 
wył�cznie dla 
mieszka�ców 
osiedla 

- 
Uwaga nie 
uwzgl�dniona 

 

10 24.10.08 
Benedykt K. Podgórski 
ul. Wojska Polskiego 33 
12-200 Pisz 

- usuni�cie zapisu 
dotycz�cego ograniczenia 
powierzchni sprzeda�y do 
400 m2 

406/14, 
406/15, 406/16 
Obszar o 
symbolu 3 U 

6. Na terenach zabudowy 
usługowej zakazuje si�: 
1) lokalizacji obiektów 

handlowych 
wielkopowierzchniowych o 
powierzchni sprzeda�y 
powy�ej 400 m2. 

2) lokalizacji obiektów i 
działalno�ci uci��liwych dla 
�rodowiska i 
bezpo�redniego otoczenia, 

3) realizacji obiektów bez 
zapewnienia dojazdów 

Uwag� 
uwzgl�dniono 

- - -  

11 23.10.08 
Mirosław Malinowski  
ul. Warszawska 40 
12-200 Pisz 

-zmiana przeznaczenia 
terenu na funkcj� 
wielorodzinno-usługow� 

472 obszar o 
symbolu 9MN 

Teren o symbolu 9MN, 
przeznacza si� pod zabudow� 
mieszkaniow� jednorodzinn� 
wraz z urz�dzeniami 
towarzysz�cymi, miejscami 
postojowymi i zieleni� 
przydomow�. 
2. Istniej�ce budynki 
pozostawia si� w 
dotychczasowym u�ytkowaniu 
z mo�liwo�ci� wymiany, 
rozbudowy, przebudowy i 
uzupełnie�. 

Uwag� 
uwzgl�dniono - - -  

12 31.10.08 
Ryszard Mo�arowski  
ul. Małachowskiego 5/23, 
18-400 Łom�a 

-zmiana przeznaczenia 
terenu o symbolu 5MW-
zabudowa wielorodzinna 
na teren o symbolu 10 U-
zabudowa usługowa 

497/32 obszar 
o symbolu 
5MW 

Teren o symbolu 5MW- teren 
zabudowy wielorodzinnej 

Uwag� 
uwzgl�dniono 

- - - 
Uwaga 
wpłyn�ła 
po terminie 

13 22.01.09 
Jarosław Samul  
ul. Gałczy�skiego 3/20  
12 -200 Pisz 

Mo�liwo�� zabudowy 
budynkami 
przeznaczonymi na 
działalno�� gospodarcz�  
w zabudowie szeregowej. 
Budynki na fundamentach, 
podpiwniczone i z 
poddaszem u�ytkowym. 
Mo�liwo�� zabudowy 
powierzchni terenu w 85%. 

520/2 w 
obszarze o 
symbolu 18U 

- projektowa� budynek 
jednokondygnacyjny z 
poddaszem u�ytkowym,  

  o wysoko�ci do 8 m. 
- powierzchnia zabudowy do 

60% powierzchni terenu,  
- minimalna powierzchnia 

terenu biologicznie czynnego 
- 20% powierzchni działki. 

Uwag� 
uwzgl�dniono w 
kwestii dotycz�cej 
zabudowy 
szeregowej, 
budowy budynków 
na fundamentach, 
podpiwniczonych 
i z poddaszem 
u�ytkowym, 
uwzgl�dniono w 
cz��ci powierzchni 
zabudowy terenu - 
zwi�kszono 
powierzchni� 
zabudowy terenu 
z 60% na 80% 

Uwagi nie 
uwzgl�dniono w 
cz��ci dotycz�cej 
powierzchni 
zabudowy terenu. 
Inwestor zwrócił 
si� o zwi�kszenie 
powierzchni 
zabudowy do 85% 
a zwi�kszono  
do 80%. 

- 
Uwaga nie 
uwzgl�dniona  

14 22.01.09 
Stanisław Makowski  
ul. Bliska 8 12 -200 Pisz 

Mo�liwo�� zabudowy 
budynkami 
przeznaczonymi na 
działalno�� gospodarcz� w 
zabudowie szeregowej. 
Budynki na fundamentach, 
podpiwniczone i z 
poddaszem u�ytkowym. 
Mo�liwo�� zabudowy 
powierzchni terenu w 85%. 

520/3 w 
obszarze o 
symbolu 18U 

- projektowa� budynek 
jednokondygnacyjny z 
poddaszem u�ytkowym, o 
wysoko�ci do 8 m.  

- powierzchnia zabudowy do 
60% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia 
terenu biologicznie czynnego 
- 20% powierzchni działki. 

Uwag� 
uwzgl�dniono w 
kwestii dotycz�cej 
zabudowy 
szeregowej, 
budowy budynków 
na fundamentach, 
podpiwniczonych  
i z poddaszem 
u�ytkowym, 
uwzgl�dniono w 
cz��ci powierzchni 
zabudowy terenu - 
zwi�kszono 

Uwagi nie 
uwzgl�dniono w 
cz��ci dotycz�cej 
powierzchni 
zabudowy terenu. 
Inwestor zwrócił 
si� o zwi�kszenie 
powierzchni 
zabudowy do 85% 
a zwi�kszono  
do 80%. 

- 
Uwaga nie 
uwzgl�dniona 
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powierzchni� 
zabudowy terenu z 
60% na 80%. 

15 22.01.09 
Stanisław Szyma�ski 
ul. Krzywa 39  
12 -200 Pisz 

Mo�liwo�� zabudowy 
budynkami przeznaczonymi 
na działalno�� gospodarcz� 
w zabudowie szeregowej. 
Budynki na fundamentach, 
podpiwniczone i z 
poddaszem u�ytkowym. 
Mo�liwo�� zabudowy 
powierzchni terenu w 85%. 

522/2 w 
obszarze o 
symbolu 18U 

- projektowa� budynek 
jednokondygnacyjny z 
poddaszem u�ytkowym,  
o wysoko�ci do 8 m.  

- powierzchnia zabudowy do 
60% powierzchni terenu,  

- minimalna powierzchnia 
terenu biologicznie czynnego 
- 20% powierzchni działki. 

Uwag� uwzgl�dniono 
w kwestii dotycz�cej 
zabudowy 
szeregowej, budowy 
budynków na 
fundamentach, 
podpiwniczonych  
i z poddaszem 
u�ytkowym, 
uwzgl�dniono w 
cz��ci powierzchni 
zabudowy terenu - 
zwi�kszono 
powierzchni� 
zabudowy terenu z 
60% na 80%. 

Uwagi nie 
uwzgl�dniono w 
cz��ci dotycz�cej 
powierzchni 
zabudowy terenu. 
Inwestor zwrócił 
si� o zwi�kszenie 
powierzchni 
zabudowy do 85% 
a zwi�kszono  
do 80%. 

- Uwaga nie 
uwzgl�dniona 

 

16 29.01.09 
Jerzy Deptuła  
ul. Olszty�ska 52B  
12 -200 Pisz 

Modernizacja i 
nadbudowa do trzech 
kondygnacji istniej�cego 
budynku oraz budowa 
pawilonu handlowego o 
powierzchni sprzeda�y 
około 2000 m2 

1127/61, 11 
27/59 w 
obszarze o 
symbolu 34U 

Na terenie dopuszcza si� 
lokalizowanie:  
- zabudowy usługowej 

dwukondygnacyjnej. Na 
terenie zabudowy usługowej 
zakazuje si�:  

- lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzeda�y powy�ej 400 m2. 

Uwag� 
uwzgl�dniono w 
cz��ci dotycz�cej 
wysoko�ci budynku 
do trzech 
kondygnacji. 

Uwagi nie 
uwzgl�dniono w 
cz��ci dotycz�cej 
budowy pawilonu 
handlowego o 
powierzchni 
sprzeda�y około 
2000 m2. 

- 
Uwaga nie 
uwzgl�dniona 

 

 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIV/390/09 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 5 marca 2009 r. 

 
Zgodnie z 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, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) stwierdza 
si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, 
Osiedla Du�ego, cz��ci Osiedla Wschód, wzdłu� ulicy Wojska Polskiego i cz��ci ul. Warszawskiej, terenu przy ulicy 
Gałczy�skiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzie�owej w obr�bie Pisz 1, z ustaleniami zawartymi w Studium Uwarunkowa�  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przyj�tym uchwał� Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej  
w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zmienionym uchwał� Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r.  
w sprawie przyj�cia zmiany Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz,  
w cz��ci terenu uj�cia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gda�skiej, uchwał� Nr L/626/06 Rady Miejskiej  
w Piszu z dnia 15 wrze�nia 2006 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Pisz w cz��ci wsi Zdory nad jeziorem Seksty, uchwał� Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 
2007 r., w sprawie zmiany Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz  
w cz��ci miasta Pisz dotycz�cej nowej przeprawy mostowej oraz uchwał� Nr XV/125/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia  
21 wrze�nia 2007 r., w sprawie zmiany Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  
i Gminy Pisz w obr�bach wsi Karwik, Wiartel i Snopki oraz w obr�bie miasta Pisz II. 
 
 

1087 

UCHWAŁA Nr XXX/178/09 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 20 marca 2009 r. 

 

w sprawie regulaminu okre �laj�cego wysoko �� oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków             

za wysług � lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97,  
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U.  
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158,  
poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, 
poz. 917, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) oraz § 5 - 9 
rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko�ci 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
prac� w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, 

Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, Dz. U. z 2007 r. Nr 56, 
poz. 372, Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257) w uzgodnieniu 
ze zwi�zkami zawodowymi Rada Gminy Ostróda uchwala, 
co nast�puje: 
 

§ 1. Ilekro� w dalszych przepisach jest mowa bez 
bli�szego okre�lenia o: 
 
  1) szkole - nale�y przez to rozumie� przedszkole, szkoł�, 

gimnazjum dla której organem prowadz�cym jest 
Gmina Ostróda, 

 


