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2. Filharmonia gos”odaruje samodzielnie ”rzydzieloną i nabytą czę`cią mienia oraz ”rowadzi samo-

dzielną gos”odarkę w ramach ”osiadanych `rodków, kierując się zasadami efektywno`ci ich wykorzystania. 

§ ńŃŁ 1. Podstawą gos”odarki finansowej Filharmonii jest ”lan dziaJalno`ci zatwierdzony ”rzez Śyrek-
tora Naczelnego, z zachowaniem wysoko`ci dotacji organizatora. 

2. Plan dziaJalno`ci ”owinien zawierać: ”lan usJug, ”lan ”rzychodów i kosztów, ”lan remontów i kon-
serwacji `rodków trwaJych oraz ”lan inwestycji. 

§ ńńŁ 1. Filharmonia ”okrywa koszty biewącej dziaJalno`ci i zobowiązania z uzyskiwanych ”rzychodów. 

2. Przychodami Filharmonii są w szczególno`ci: 

1) w”Jywy uzyskiwane z ”rowadzonej dziaJalno`ci statutowej; 
2) dotacje z budwetu organizatora; 
3) `rodki otrzymane od osób fizycznych i ”rawnych; 
4) w”Jywy z innych uródeJ. 

§ ń2Ł Filharmonia mowe ”rowadzić dziaJalno`ć inną niw kulturalna, a ”rzychody uzyskiwane z tytuJu 
”rowadzenia tej dziaJalno`ci sJuwą realizacji zadaL statutowych. 

VŁ Postanowienia koLcowe 

§ ń3Ł Filharmonia uwywa ”ieczęci ”odJuwnej, zawierającej w ”eJnym brzmieniu nazwę i adres siedziby. 

§ ń4Ł W s”rawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ”rze”isy ustawy z dnia 
25 ”audziernika 1991 r. o organizowaniu i ”rowadzeniu dziaJalno`ci kulturalnej. 

§ ń5Ł Traci moc statut nadany uchwaJą Nr XXIV 190/96 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 
1996 r. w s”rawie nadania statutu Filharmonii KoszaliLskiej im. StanisJawa Moniuszki. 

§ ń6Ł 1. Statut Filharmonii uchwala Rada Miejska w Koszalinie. 

2. źmiany w statucie Filharmonii nastę”ują w trybie wJa`ciwym dla jego nadania. 

§ ń7Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ ń8Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Tomasz Czuczak 

PozŁ ń4Ń5 
 

UCHWAIA NR XXXVIIł429ł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 25 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu osiedla mieszkaniowego RaduszkaŁ 

 Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717; z 2004 r. Nr 6, ”oz. 41, Nr 141, ”oz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
”oz. 954, Nr 130, ”oz. 1087; z 2006 r. Nr 45, ”oz. 319, Nr 225, ”oz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
”oz. 880; z 2008 r. Nr 123, ”oz. 803, Nr 199, ”oz. 1227, Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413) 
uchwala się, co nastę”uje: 
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ŚziaJ I 
Przepisy wstępne 

§ ńŁ 1. źgodnie z uchwaJą XXXIV/529/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 marca 2006 r. 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
osiedla mieszkaniowego Raduszka w Koszalinie, stwierdzając zgodno`ć ze Studium uwarunkowaL i kie-
runków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXV/357/97 Rady 
Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze`nia 1997 r., zmienionego uchwaJą Nr XXV/373/2005 Rady Miejskiej 
w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w s”rawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-
darowania ”rzestrzennego miasta Koszalina, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzen-
nego terenu osiedla mieszkaniowego Raduszka, obejmujący obszar o ”owierzchni 364 ha, w obrębach 
geodezyjnych nr 51 i nr 52 miasta Koszalina. 

2. Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu, skJadającym się z dwóch arkuszy o nume-
rach od 1 do 2. 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny skJadający się z dwóch arkuszy o numerach od 1 do 2, w skali 1:2000, zwany da-
lej ｭrysunkiem ”lanuｬ, zatytuJowany ｭMiejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu osie-
dla mieszkaniowego Raduszka w Koszalinieｬ, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina dla 
terenu objętego ”lanem, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Koszalinie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu, stano-
wiące zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Koszalinie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJy. 

§ 2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są obowiązującymi ustale-
niami ”lanu: 

1) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) granica strefy ｭB/XXI/1ｬ ochrony konserwatorskiej, 
b) granice stref ｭW-IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 
c) obiekty o walorach zabytkowych chronione ustaleniami ”lanu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy (nalewy je odczytywać jako odlegJo`ć 5,0 m lub jej 

wielokrotno`ć, natomiast w ”rzy”adku, gdy na trasie linii wystę”uje ”rzeszkoda lub linie te są konty-
nuacją elewacji istniejących budynków, nalewy je odczytywać, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
”lanu, mierzone w osiach grubo`ci linii); 

4) dominanty wysoko`ciowe; 
5) akcenty architektoniczne; 
6) aleje i sz”alery drzew; 
7) symbole i oznaczenia terenu. 

§ 3Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć formę ”rzekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5° do 15°; 
2) dominantach wysoko`ciowych - nalewy ”rzez to rozumieć obiekt lub czę`ć obiektu o wysoko`ci wyw-

szej do 25% od warto`ci jaką ”odano w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów; 
3) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć najwywszą, najdJuwszą ”oziomą krawędu zaJamania ”oJaci 

dachu ”ochyJego; 
4) liczbie kondygnacji nadziemnych - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem 

”iwnic, suteren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwytkowych; 
5) niekonwencjonalnych formach dachu - nalewy ”rzez to rozumieć formy kombinacji dachów, ”Jaskich 

i stromych oraz ko”uJ; 
6) nie”rzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą nie wolno sytuować za-

budowy; 
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7) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, bez”o`rednio ”rzy której musi być 

umieszczona `ciana frontowa ”rojektowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci, ”oza którą 
nie wolno sytuować zabudowy; 

8) ”owierzchni uwytkowej - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię uwytkową ”odstawową zgodnie 
z obowiązującymi normami; 

9) sąsiednich nieruchomo`ciach - nalewy ”rzez to rozumieć, tereny dziaJek mających ws”ólną granicę; 
10) usJugach ogólnych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi sJuwące zas”okojeniu ”odstawowych, lokalnych 

i ”onadlokalnych ”otrzeb mieszkaLców, w szczególno`ci: fryzjer, szewc, serwis RTV i AGŚ, usJugi 
krawieckie, a takwe a”teki, ”unkty ”omocy medycznej, z wyJączeniem usJug handlu i gastronomii; 

11) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 
wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ”Jaszczyzny 
stro”u bądu najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą kondygnacją uwytkową, Jącznie 
z grubo`cią izolacji cie”lnej i warstwy ją osJaniającej, albo do najwywej ”oJowonej górnej ”owierzchni 
innego ”rzekrycia; 

12) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nalewy ”rzez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny (lub zes”óJ takich budynków), sJuwący zas”okajaniu ”otrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną caJo`ć, w którym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie-
”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku; 

13) zabudowie zagrodowej - nalewy ”rzez to rozumieć w szczególno`ci budynki mieszkalne, budynki go-
s”odarcze lub inwentarskie w gos”odarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w go-
s”odarstwach le`nych); 

14) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć zieleL tworzącą tzw. ekrany akustyczne (gatunki o dJu-
gim okresie wegetacji) oraz zieleL od”orną na zanieczyszczenia ”ochodzące z terenów dróg (solood-
”orne gatunki drzew i krzewów). 

ŚziaJ II 
Przepisy ogólne 

 
RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 4Ł W ”lanie ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny zieleni urządzonej (”arki, zieleLce), oznaczone na rysunku ”lanu symbolem źP, okre`lone w § 8 
i w § 23; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MN, okre`lone 
w § 14; 

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem RM, okre`lone w § 15; 
4) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem U okre`lone w § 16 oraz: 

a) Uo - tereny zabudowy usJug o`wiaty, okre`lone w § 17, 
b) Uz - tereny zabudowy usJug zdrowia, okre`lone w § 18; 

5) tereny s”ortu i rekreacji, ”lace zabaw oznaczone na rysunku ”lanu symbolem US, okre`lone w § 19; 
6) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem R, okre`lone w § 20; 
7) tereny zieleni le`nej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem źL, okre`lone w § 21; 
8) tereny otwarte, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem TO, okre`lone w § 22; 
9) tereny dróg ”ublicznych, okre`lone w § 11 i w § 25, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

a) S11 - drogi eks”resowe, 
b) KŚź - ulice zbiorcze, 
c) KŚL - ulice lokalne, 
d) KŚŚ - ulice dojazdowe; 

10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚW, okre`lone w § 11 i w § 25; 
11) tereny ciągów ”ieszych oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KX, okre`lone w § 11 i w § 25; 
12) tereny ”arkingów i obsJugi komunikacji oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚ”, okre`lone w § 26; 
13) tereny infrastruktury technicznej, okre`lone w § 12 i w § 27, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

a) ś - elektroenergetyka, 
b) K - kanalizacja. 
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RozdziaJ 2 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 5Ł 1. Na wszystkich terenach ustala się: 

1) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy, 
oznaczonymi na rysunku ”lanu; 

2) nakaz dostosowania ”rojektowanych elementów zagos”odarowania skalą, jako`cią i charakterem do 
”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia; 

3) zakaz realizacji obiektów budowlanych, które swoimi gabarytami zajmowaJyby więcej niw jedną dziaJkę 
budowlaną; 

4) zakaz lokalizacji zabudowy w strefie 45 m od granicy terenów TO10÷TO20 ”rzed realizacją zabez-
”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2; 

5) mowliwo`ć dostosowania kolorystyki ”okrycia dachu obiektów rozbudowywanych do kolorystyki ”o-
kryć tego obiektu istniejącej ”rzed wej`ciem w wycie niniejszej uchwaJy. 

2. Na terenach zabudowy usJugowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej do”uszcza się stosowanie 
no`ników reklamowych i szyldów na zasadach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych niniejszego ”lanu. 

RozdziaJ 3 
źasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6Ł 1. Ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni ”rzyulicznej oraz jej uzu”eJnienia. 
W ”rzy”adku niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej ”rze”isami. 

2. W ”rzy”adku realizacji drogi eks”resowej, na terenach TO sąsiadujących z tą drogą, ustala się obo-
wiązek w”rowadzenia zieleni izolacyjnej o znaczeniu ”sychoakustycznym z ro`linno`cią wielo”iętrową, 
zgodnie z rysunkiem ”lanu, a takwe do”uszcza się realizację waJów ziemnych oraz ekranów akustycznych. 

3. Ustala się nakaz zachowania warto`ciowych drzew i krzewów oraz w”rowadzenie nowej ro`linno-
`ci wielo”iętrowej. 

4. Ustala się obowiązek zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku ”rac budowlanych 
w granicach danej nieruchomo`ci lub na innych obszarach wskazanych do tego celu. 

5. Ustala się obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie ”rzygotowywania i realizacji in-
westycji. 

6. Ustala się obowiązek ksztaJtowania zabudowy od strony doliny rzeki Czarnej w s”osób harmonijny 
i tworzący jednolity charakter. 

7. Ustala się konieczno`ć uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w ”owiązaniu z sys-
temem miejskim, w szczególno`ci w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. 

8. źabrania się lokalizacji bazowych stacji telefonii komórkowej w miejscach, które w zakresie emi-
towanego jonizującego ”romieniowania elektromagnetycznego ograniczaJyby zgodne z ustaleniami ”lanu 
mowliwo`ci zagos”odarowania sąsiednich nieruchomo`ci. 

9. źabrania się lokalizowania bazowych stacji telefonii komórkowej na terenach ”rzeznaczonych na 
staJy ”obyt ludzi. 

10. Śo”uszcza się lokalizowanie bazowych stacji telefonii komórkowej na terenach oznaczonych 
symbolem TO ”od warunkiem zachowania odlegJo`ci co najmniej 300 m od granic terenów ”rzeznaczo-
nych ”od zabudowę. 

11. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko ”rzyrodni-
cze i na zdrowie ludzi. 

12. śmisje czynników szkodliwych i uciąwliwych nie mogą na granicy z zabudową mieszkaniową 
”rzekroczyć do”uszczalnych norm. 
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13. źabrania się realizacji dziaJaL ”owodujących ”owstanie zanieczyszczenie gleby albo niekorzystne 

”rzeksztaJcenie naturalnego uksztaJtowania terenu. 

14. W ”rzy”adku ”otrzeby ”rzekrycia istniejącego rowu melioracyjnego, nakazuje się wykonanie tego 
zabiegu wyJącznie kom”leksowo dla obszaru caJego kwartaJu, ”rzez który ”rzebiega rów, zgodnie z ”rze-
”isami odrębnymi. 

15. Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów o ”rzeznaczeniu ”odstawowym lub do”uszczal-
nym ”od komunikację, ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”o-
wstawaniu zanieczyszczeL, a takwe rozwiązaL za”ewniających ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istnieją-
cymi. W szczególno`ci dotyczy to rozwiązaL za”ewniających ochronę czysto`ci ”owietrza. 

16. W ”rzy”adku budowy lub ”rzebudowy ukJadu komunikacyjnego oraz ”rowadzenia lub moderni-
zowania sieci infrastruktury technicznej, ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL za”ewniających 
maksymalne ograniczenie ich oddziaJywania na `rodowisko ”rzyrodnicze. 

17. Ustala się zakaz od”rowadzenia `cieków oraz wód o”adowych z ”owierzchni komunikacyjnych 
bez”o`rednio do gruntu, rzek i rowów otwartych. 

RozdziaJ 4 
źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 7Ł 1. Śla obiektów i budynków wskazanych do ochrony zgodnie z rysunkiem ”lanu ustala się: 

1) ”rowadzenie dziaJaL mających na celu zachowanie ich historycznego wyglądu ze szczególnym uwzględ-
nieniem historycznie uksztaJtowanych elementów, takich jak: 
a) forma i ”ro”orcja bryJy, 
b) forma, nachylenie i rodzaj ”okrycia dachowego, 
c) rozmieszczenie, ”ro”orcje i ”odziaJ otworów okiennych i drzwiowych, 
d) rodzaj detalu architektonicznego; 

2) ”ozostaJe ustalenia okre`lono w ”rze”isach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych. 

2. W ”rzy”adku konieczno`ci wyburzenia ze względu na zJy stan techniczny, obiektu wskazanego do 
ochrony ”lanem, ustala się nakaz o”racowania inwentaryzacji z konieczno`cią ”rzekazania jednego eg-
zem”larza do archiwum wJa`ciwego Urzędu Ochrony źabytków. 

3. Śla obszaru wchodzącego w zakres strefy B ”o`redniej ochrony konserwatorskiej, ustala się: 

1) ochronę ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których zachowaJo się w duwym 
sto”niu historycznie uksztaJtowanie, roz”lanowanie i zabudowa w lokalnych warto`ciach kulturowych 
”o”rzez: 
a) ochronę roz”lanowania ulic i ”laców (z uwzględnieniem mowliwo`ci ochrony zachowanych na-

wierzchni), 
b) ochronę historycznie uksztaJtowanych szeroko`ci frontów ”arceli i dziaJek zagrodowych, 
c) ochronę roz”lanowania zabudowy dziaJek zagrodowych i charakterystycznego usytuowania bu-

dynku mieszkalnego, 
d) ochronę formy architektonicznej zabudowy (istniejącej i uzu”eJniającej): gabaryty wysoko`ciowe, 

formy dachów, zasadnicza kom”ozycja elewacji, 
e) ochronę zieleni kom”onowanej (obsadzenie ulic, starodrzew w obrębie dziaJek zagrodowych): jej 

ukJad i skJad gatunkowy; 
2) obowiązek utrzymania zasadniczych elementów ukJadu ”rzestrzennego okre`lonych w ”kt 1; 
3) nowe obiekty nalewy dostosować do historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej oraz architektonicznych 

form zabudowy wystę”ujących w obrębie miejscowo`ci, zgodnie z ”kt 1; 
4) ”rzy budowie nowych obiektów lub remontach zabudowy dawnej, ustala się nakaz stosowania trady-

cyjnych materiaJów budowlanych, ”rzede wszystkim w ”okryciach dachów. 
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4. Śla obszaru wchodzącego w zakres strefy W.III. ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku 
”rowadzenia ”rac ziemnych, ustala się: 

1) obowiązek ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziem-
nymi z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków; 

2) obowiązek ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac 
ziemnych na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

RozdziaJ 5 
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 8Ł 1. Śla terenów ”rzeznaczonych ”od ”rzestrzeL ”ubliczną, ustala się nakaz zagos”odarowania 
obszarów w s”osób umowliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom nies”rawnym ruchowo. 

2. Ustalenia dotyczące terenów zieleni ”ublicznej źP okre`lono w § 23. 

3. Ustalenia dotyczące ”ozostaJych terenów ”rzestrzeni ”ublicznych, w szczególno`ci terenów ko-
munikacji, okre`lono w § 11 i w § 26. 

RozdziaJ 6 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalone na ”odsta-
wie ”rze”isów odrębnych. 

§ 9Ł 1. Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują tereny i obiekty, które ”odlegają ochronie na ”od-
stawie ”rze”isów odrębnych, inne niw wymienione w § 7. 

RozdziaJ 7 
Ogólne zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ ńŃŁ 1. Śo”uszcza się ”rze”rowadzanie scaleL i ”odziaJów terenów zgodnie z ustaleniami szczegó-
Jowymi dotyczącymi ”rojektowanych ”odziaJów dziaJek w ”oszczególnych kwartaJach. 

2. Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie wtórnego ”odziaJu dziaJek zgodnie z liniami ”okazanymi na rysun-
ku ”lanu. 

3. Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzenia innych ”odziaJów dziaJek budowlanych, niw ”odane na 
rysunku ”lanu z zachowaniem ”arametrów zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi dla ”oszczególnych te-
renów elementarnych. 

4. Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzania korekt istniejących ”odziaJów geodezyjnych w celu: 

1) wydzielenia niezbędnego dojazdu; 
2) za”ewnienia od”owiedniej odlegJo`ci obiektów budowlanych od granic dziaJek, na ”odstawie ”rze”i-

sów szczególnych. 

RozdziaJ 8 
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ ńńŁ 1. Przeznacza się ”od budowę systemów komunikacji tereny oznaczone symbolami S11, KŚź, 
KŚL, KŚŚ, KŚW i KX, dla których ustala się: 

1) obowiązek zagos”odarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów te-
renów; 
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2) obowiązek uwzględnienia wymagaL technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i ”lanowa-

nych urządzeL infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12. 

2. W zakresie docelowej obsJugi komunikacyjnej ustala się: 

1) ”odziaJ na nastę”ujące klasy ulic: 
a) drogi eks”resowe, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem S11, 
b) ulice zbiorcze, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚź, 
c) ulice lokalne, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚL, 
d) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚŚ, 
e) ulice wewnętrzne, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚW, 
f) ciągi ”iesze, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KX; 

2) ”odziaJ na nastę”ujące kategorie dróg: 
a) droga S11 - jako droga krajowa, 
b) ulica KŚź - jako droga ”owiatowa, 
c) ”ozostaJe ulice - jako drogi gminne. 

3. W zakresie zasad i wskauników dotyczących ”arkowania ustala się: 

1) obowiązek za”ewnienia, w granicach ”oszczególnych terenów, miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych, w ilo`ci minimum: 
a) 2 stanowiska, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na kawdej z dziaJek w budownictwie jednoro-

dzinnym wolnostojącym i zagrodowym, 
b) 1 stanowisko, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na kawdej z dziaJek w budownictwie jedno-

rodzinnym szeregowym, 
c) 1 stanowisko na kawde 25 m2 ”owierzchni uwytkowej obiektów handlowych i usJugowych, 
d) 3 stanowiska na kawde 10 miejsc w obiektach `wiadczących usJugi gastronomiczne, kulturalne 

oraz kluby i dyskoteki, 
e) 5 stanowisk na kawde 10 miejsc noclegowych, 
f) 1 stanowisko na kawde 35 m2 ”owierzchni uwytkowej biur, 
g) 1 stanowisko na kawdą salę dydaktyczną w szkole ”odstawowej i gimnazjum, 
h) 1 stanowisko na kawdą salę dla dzieci w ”rzedszkolu, 

”rzy czym dla kawdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienio-
nych warunków; 

2) obowiązek za”ewnienia w granicach ”oszczególnych terenów miejsc ”rzeJadunku towarów do obiek-
tów usJugowych - ”oza miejscami wymaganymi w ”kt 1; 

3) realizację ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych wzdJuw ulic lokalnych i na terenach KŚP. 

4. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się realizację ciągów ”ieszych i ”rzej`ć nie będących 
czę`cią ”asa drogowego, zgodnie z rysunkiem ”lanu. 

5. W zakresie dróg rowerowych ustala się: 

1) realizację wydzielonych dróg rowerowych w liniach rozgraniczających ulicy zbiorczej KŚź; 
2) do”uszczenie realizacji wydzielonych dróg rowerowych wzdJuw ulic lokalnych KŚL; 
3) do”uszczenie ruchu rowerowego w ulicach lokalnych i dojazdowych oraz wewnętrznych. 

RozdziaJ 9 
źasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ ń2Ł 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zao”atrzenia w wodę ustala się: 

1) obowiązuje zao”atrzenie w wodę z istniejącego gru”owego systemu wodociągowego, zasilanego 
z ujęcia wody w miejscowo`ci Mostowo w gm. Manowo; 

2) nakazuje się do”rowadzenie wody na teren objęty ”lanem z istniejącej sieci magistralnej dn 1000 mm 
relacji Mostowo-Koszalin w ukJadzie ”ier`cieniowym ”o”rzez dalszą rozbudowę sieci z wykorzysta-
niem istniejących na terenie objętym ”lanem ”rzewodów wodociągowych; 

3) do”uszcza się tymczasowo realizację indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji systemu wodo-
ciągowego; 
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4) nakazuje się ”rowadzić ”rzewody rozdzielcze sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg - 

”oza jezdniami, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej o `rednicach nie mniejszych jak dn 100 mm 
dla sieci rozdzielczej; 

5) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącego wodociągu, będących w zJym stanie technicznym lub 
o zbyt maJych `rednicach oraz ”rzeJowenie odcinków sieci na ”odstawie warunków technicznych 
okre`lonych ”rzez gestora sieci; 

6) obowiązuje zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnej sieci wodociągowej ”o”rzez 
hydranty uliczne; 

7) nakazuje się budowę nowych ujęć wody lub wykorzystanie istniejących, zgodnie z ”rze”isami szcze-
gólnymi w s”rawie zasad za”ewnienia zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych, ”o u”rzednim 
roz”oznaniu hydrogeologicznym. 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków sanitarnych usta-
la się: 

1) zagos”odarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-
nymi oraz obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbo-
lem K; 

2) nakaz od”rowadzenia `cieków sanitarnych wyJącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjno-ci`nieniowej do oczyszczalni `cieków w Jamnie w gm. Będzino ”o”rzez rozbudowę istniejącego 
systemu kanalizacji sanitarnej miasta Koszalina; 

3) nakaz od”rowadzenia `cieków sanitarnych z terenu objętego ”lanem do istniejącej ”rze”om”owni 
`cieków zlokalizowanej ”rzy ulicy Skowronków na Os. Wilkowo ”oza obszarem objętym ”lanem; 

4) do”uszcza się tymczasowe od”rowadzenie `cieków sanitarnych do czasu realizacji systemu kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjno-ci`nieniowej do indywidualnych zbiorników bezod”Jywowych zlokalizowa-
nych na terenie ”oszczególnych nieruchomo`ci; 

5) nakazuje się ”rowadzenie ”rzewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających 
dróg - ”oza jezdniami, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej - o `rednicach nie mniejszych jak dn 
200 mm dla s”Jywu grawitacyjnego; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne in-
ne niw tereny komunikacji; 

7) do”uszcza się ”ozostawienie istniejących rozwiązaL gos”odarki `ciekowej dla istniejących obiektów 
budowlanych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; 

8) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków w granicach terenów elementarnych, obsJugiwa-
nych ”rzez te ”rze”om”ownie, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, nie będących te-
renami infrastruktury technicznej oznaczonymi symbolem K. 

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”adowych i roz-
to”owych ustala się: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych istniejącym systemem kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej ”owiązanej z system istniejących rowów do cieku Raduszka i rzeki Czarnej; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne 
inne niw tereny komunikacji; 

3) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w zJym stanie technicz-
nym lub o zbyt maJych `rednicach ”rzez ”rzeJowenie odcinków sieci na ”odstawie warunków tech-
nicznych okre`lonych ”rzez gestora sieci; 

4) nakaz ”rowadzenia systemu kanalizacji deszczowej wraz z renowacją istniejących rowów i cieków 
”rzewidzianych do odbioru wód o”adowych i rozto”owych w celu umowliwienia ich ”rzejęcia; 

5) nakaz oczyszczania `cieków o”adowych i rozto”owych z terenów komunikacyjnych, ”rzed w”rowa-
dzeniem ich do odbiornika, (zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi); 

6) nakaz zagos”odarowania `cieków o”adowych i rozto”owych na terenie wJasnej nieruchomo`ci; 
7) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do gruntu w granicach wJasnej dziaJki budowlanej ”od warunkiem, we ilo`ć od”rowa-
dzanych wód nie ”rzekroczy jego chJonno`ci; 

8) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 
i uwycia do nawadniania zieleni; 

9) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic; 
10) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”od jezdniami (zgodnie z obowiązującymi 

”rze”isami odrębnymi) o `rednicach kanaJów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niw dn 300 mm. 
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4. W zakresie budowy i ”rzebudowy systemu zao”atrzenia w gaz ustala się: 

1) zao”atrzenie w gaz z gazociągu wysokiego ci`nienia relacji Wierzchowo gm. Szczecinek - Koszalin 
”o”rzez stację redukcyjno ”omiarową I-go sto”nia w Boninie (zlokalizowaną ”oza obszarem objętym 
”lanem); 

2) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego o”rócz celów bytowych i grzewczych, do celów 
technologicznych; 

3) nakazuje się zasilanie obszaru objętego ”lanem ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu sieci gazo-
wej `redniego ci`nienia w ukJadzie ”ier`cieniowym; 

4) nakazuje się ”rowadzić sieci gazowe w liniach rozgraniczających dróg - ”oza jezdniami, ciągów ”ie-
szych i komunikacji rowerowej, o `rednicach nie mniejszych jak dn 63; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne inne niw tereny 
komunikacji; 

6) do”uszcza się urządzanie ”arkingów nad gazociągiem za zgodą o”eratora sieci; 
7) do”uszcza się stosowanie, dla celów bytowych i grzewczych gazu bez”rzewodowego do czasu reali-

zacji sieci gazowej. 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) obowiązuje ucie”Jownienie w o”arciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych 
uródeJ cie”Ja; 

2) nakaz zastosowania urządzeL - uródeJ cie”Ja wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnorma-
tywnego zanieczyszczenia ”owietrza; 

3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialne. 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zao”atrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zao”atrzenie w energię elektryczną z GPź PoJudnie (zlokalizowanego ”oza obszarem objętym ”lanem) 
”o”rzez linie na”owietrzne SN 15 kV nr 303 i 304; 

2) do”uszcza się ”o realizacji GPź Wschód ”rzeJączenie zasilania obszaru objętego ”lanem z GPź PoJu-
dnie na GPź Wschód; 

3) zagos”odarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-
nymi oraz obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, dla wydzielonych terenów oznaczonych na rysunku 
”lanu symbolem ś oraz dla istniejących stacji nasJu”owych zlokalizowanych w liniach rozgraniczają-
cych ulic; 

4) do”uszcza się wymianę istniejących stacji nasJu”owych na stacje kontenerowe, zlokalizowane na 
wydzielonych dziaJkach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem ś; 

5) nakaz zasilania terenów elementarnych na ”oziomie `rednich na”ięć siecią kablową; 
6) nakaz zasilania obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć siecią kablową; 
7) nakaz lokalizowania sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic, ”oza 

jezdniami; 
8) dla na”owietrznej sieci elektroenergetycznej o na”ięciu 15 kV ustala się obszar oddziaJywania w ”asie 

o szeroko`ci 7,0 m, w którym: 
a) zakazuje się budowy staJych i tymczasowych budynków, 
b) zakazuje się sadzenia drzew; 

9) do”uszcza się skablowanie istniejących sieci na”owietrznych; 
10) do”uszcza się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznych ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne 

inne niw tereny komunikacji; 
11) nakaz lokalizowania instalacji o`wietlenia ulic na wszystkich nowo”rojektowanych ulicach oraz na 

tych ulicach gdzie dotychczas taka instalacja nie wystę”uje; 
12) nakaz doboru wysoko`ci sJu”ów o`wietleniowych i ich rozmieszczenia oraz dostosowania uródJa `wia-

tJa do kategorii ulicy i wymaganego natęwenia o`wietlenia. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się: 

1) mowliwo`ć rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy 
nowej, na terenach ”rzeznaczonych ”od infrastrukturę trans”ortową; 

2) ustala się nakaz skablowania istniejącej sieci kablowej ”odwieszonej na sJu”ach energetycznej linii 
na”owietrznej nn 0,4 kV; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne inne 
niw tereny komunikacji; 

4) do”uszcza się lokalizację węzJów telekomunikacyjnych i szafek dostę”owych w liniach rozgraniczają-
cych ulic. 
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8. W zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

1) obowiązek wywozu od”adów komunalnych na skJadowisko od”adów; 
2) gromadzenie od”adów w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem mow-

liwo`ci ich segregacji; 
3) nakaz wyznaczenia na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji ”ojemników do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
4) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników do selektywnej zbiórki od”adów obsJugujących 

więcej niw jedną dziaJkę budowlaną; 
5) zakaz lokalizacji skJadowisk od”adów, wysy”isk `mieci, wylewisk `cieków oraz lokalizacji ubojni. 

9. Śla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w zakresie ustaleL zawartych w ust. 1÷8 
ustala się: 

1) obowiązuje zao”atrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego; 
2) do”uszcza się tymczasowo realizację indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji systemu wodo-

ciągowego; 
3) nakaz od”rowadzenia `cieków sanitarnych wyJącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjno-ci`nieniowej; 
4) do”uszcza się tymczasowe od”rowadzenie `cieków sanitarnych do czasu realizacji systemu kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-ci`nieniowej do indywidualnych zbiorników bezod”Jywowych zlokalizowanych 
na terenie ”oszczególnych nieruchomo`ci; 

5) do”uszcza się ”ozostawienie istniejących rozwiązaL gos”odarki `ciekowej dla istniejących obiektów 
budowlanych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; 

6) nakaz zagos”odarowania `cieków o”adowych i rozto”owych na terenie wJasnej nieruchomo`ci; 
7) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do gruntu w granicach wJasnej dziaJki budowlanej ”od warunkiem, we ilo`ć od”rowa-
dzanych wód nie ”rzekroczy jego chJonno`ci; 

8) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i uwycia 
do nawadniania zieleni; 

9) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego o”rócz celów bytowych i grzewczych, do celów 
technologicznych; 

10) do”uszcza się stosowanie, dla celów bytowych i grzewczych gazu bez”rzewodowego do czasu reali-
zacji sieci gazowej; 

11) nakaz zastosowania urządzeL - uródeJ cie”Ja wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnorma-
tywnego zanieczyszczenia ”owietrza; 

12) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialne; 
13) zakaz stosowania do celów grzewczych materiaJów takich jak węgiel, koks, torf i ich ”ochodne; 
14) nakaz zasilania obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć siecią kablową; 
15) obowiązek wywozu od”adów komunalnych na skJadowisko od”adów; 
16) nakaz gromadzenia od”adów w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem 

mowliwo`ci ich segregacji; 
17) nakaz wyznaczenia na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji ”ojemników do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
18) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników do selektywnej zbiórki od”adów obsJugujących 

więcej niw jedną dziaJkę budowlaną. 

RozdziaJ ńŃ 
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ ń3Ł 1. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego 
s”osobu uwytkowania terenu. 

2. W czasie realizacji inwestycji do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla ”otrzeb reali-
zacji budowy. 
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ŚziaJ III 

Przepisy szczegóJowe 
 

RozdziaJ ńń 
Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

a takwe zasady i warunki scalenia i podziaJu nieruchomo`ci 

§ ń4Ł 1. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN1 o ”o-
wierzchni 7070 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ1 i ulicy wewnętrznej KŚW1, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

2. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN2 o ”owierzchni 
7658 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ1 i ulicy wewnętrznej KŚW2, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

3. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN3 o ”owierzchni 
7934 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dla budynków ”rzy uli-

cy Bratków nr 18, 20, 22, 24, 
b) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy dla budynków ”rzy ulicy 

Bratków nr 10, 12, 14, 16; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ1, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

4. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN4 o ”owierzchni 
11232 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dla budynków ”rzy ulicy 

Bratków nr 4, 6, 8, 
b) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy dla ”ozostaJej czę`ci 

kwartaJu; 
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5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ1 i ulicy wewnętrznej KŚW3, a takwe z ulicy 
KŚL1 w ilo`ci 1 zjazd na 1 dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

5. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN5 o ”owierzchni 
1975 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW3, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

6. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN6 o ”owierzchni 
17759 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ1 i ulic wewnętrznych KŚW2 i KŚW7, 
b) dla budynku ”rzy ulicy Pa”roci 63a obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚL1 w ilo`ci 1 zjazd na 1 dziaJkę, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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7. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN7 o ”owierzchni 
3058 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 850 m2 do 1100 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 24 m do 45 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW7, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

8. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN8 o ”owierzchni 
3750 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - szeregową; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
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c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych: wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwus”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów gos”odarczych do 35 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów gos”odarczych w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) ustala się mowliwo`ć sytuowania obiektów gos”odarczych na styku dwóch dziaJek, ”od warun-

kiem zblokowania z ”odobnym obiektem na dziaJce sąsiedniej; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW7, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 1 miejsce; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 2 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

9. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN9 o ”owierzchni 
6019 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami ”rosto”adJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ2 i ulicy lokalnej KŚL1 w ilo`ci jeden zjazd na jed-
ną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

10. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN10 o ”owierzchni 
16013 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ2 i KŚŚ4 oraz z ulic wewnętrznych KŚW4, 
KŚW5, KŚW6, 

b) dla budynku ”rzy ulicy Pa”roci 74 obsJuga komunikacyjna z ulicy lokalnej KŚL1 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

11. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN11 o ”owierzchni 
8528 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ4, 
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b) dla budynków ”rzy ulicy Pa”roci 66 i 68 obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚL1 w ilo`ci 1 zjazd na 

1 dziaJkę, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

12. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN12 o ”owierzchni 
9377 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 1300 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 23 m do 25 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ3, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

13. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN13 o ”owierzchni 
7318 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 1300 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 23 m do 25 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ3, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

14. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN14 o ”owierzchni 
18495 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
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f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków ”rzy ulicy KaczeLców nr nie”arzyste 1-19 oraz ”rzy ulicy Pa”roci 3 nakaz stoso-

wania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) dla budynków ”rzy ulicy KaczeLców nr nie”arzyste 21-33 nakaz stosowania dachów stromych, 

z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ6, 
b) dla budynku ”rzy ulicy Pa”roci 39 obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚL1 w ilo`ci 1 zjazd na 1 dziaJkę, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

15. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN15 o ”owierzchni 
10204 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 

a) dla budynków ”rzy ulicy KaczeLców nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równole-
gJymi do ulicy, 

b) dla budynków ”rzy ulicy Jaskrów nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”a-
dJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ6 i ulicy wewnętrznej KŚW13, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

16. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN16 o ”owierzchni 
6273 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków ”rzy ulicy KaczeLców oraz ”rzy ulicy Jaskrów 11 nakaz stosowania dachów stro-

mych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) dla ”ozostaJych budynków do”uszcza się stosowanie dachów stromych, z kalenicami ”rosto”a-

dJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 54 ｦ 9240 ｦ Poz. 1405

 
6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ6 i ulicy wewnętrznej KŚW13, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

17. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN17 o ”owierzchni 
7192 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków ”rzy ulicy KaczeLców oraz ”rzy ulicy KŚW7 nakaz stosowania dachów stromych, 

z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) dla ”ozostaJych budynków do”uszcza się stosowanie dachów stromych, z kalenicami ”rosto”a-

dJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
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9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ6 i ulic wewnętrznych KŚW7 i KŚW12, 
b) dla budynków ”rzy ulicy Pa”roci 55 i 57 obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚL1 w ilo`ci 1 zjazd na 

1 dziaJkę, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

18. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN18 o ”owierzchni 
6112 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ6, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

19. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN19 o ”owierzchni 
6270 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW13, 
b) dla budynków ”rzy ulicy Pa”roci 49, 51, 53 obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚL1 w ilo`ci 1 zjazd 

na 1 dziaJkę, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

20. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN20 o ”owierzchni 
10231 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
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g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ7, 
b) dla budynków ”rzy ulicy Pa”roci 62, 64 obsJuga komunikacyjna z ulicy KŚL1 w ilo`ci 1 zjazd na 

1 dziaJkę, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

21. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN21 o ”owierzchni 
7796 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 
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5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ7, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

22. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN22 o ”owierzchni 
2730 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW8, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

23. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN23 o ”owierzchni 
5905 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków ”rzy ulicy BJawatków 29,31,33 nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami 

”rosto”adJymi do ulicy, 
b) dla ”ozostaJych budynków nakaz stosowania dachów z kalenicami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ7 i z ulicy wewnętrznej KŚW9, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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24. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN24 o ”owierzchni 
9654 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚŚ5 oraz KŚW10 i KŚW11; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW10 i KŚW11 oraz w uzasadnionych ”rzy”ad-
kach z ulicy dojazdowej KŚŚ5, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

25. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN25 o ”owierzchni 
18528 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
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f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego zgodnie 

z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków zlokalizowanych ”rzy ulicy Pa”roci, SJoneczników i Goudzików nakaz stosowania 

dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) dla ”ozostaJych budynków nakaz stosowania dachów z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowej KŚŚ9 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW15 i KŚW16, 
a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulic lokalnej KŚL1 i KŚL3 w ilo`ci jeden zjazd na jedną 
dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

26. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN26 o ”owierzchni 
4289 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 

a) dla budynków zlokalizowanych ”rzy ulicy SJoneczników nakaz stosowania dachów stromych, 
z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy, 

b) do”uszcza się stosowanie dachów z kalenicami równolegJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowej KŚŚ9 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW17, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

27. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN27 o ”owierzchni 
12900 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków zlokalizowanych ”rzy ulicy BJawatków nakaz stosowania dachów stromych, z ka-

lenicami ”rosto”adJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów z kalenicami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowej KŚŚ8 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW17, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

28. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN28 o ”owierzchni 
4721 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowej KŚŚ8 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW18, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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29. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN29 o ”owierzchni 

6130 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ8, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

30. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN30 o ”owierzchni 
2045 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
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g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW19, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

31. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN31 o ”owierzchni 
15674 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
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b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW20 i KŚW21, 
b) dla budynków ”rzy ulicy Rów 57 i 59 obsJuga komunikacyjna z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 

zjazd na jedną dziaJkę, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

32. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN32 o ”owierzchni 
8867 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków wzdJuw ulicy Irysów nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równole-

gJymi do ulicy, 
b) dla ”ozostaJych budynków nakaz stosowania dachów z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ13 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW22, a takwe 
z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

33. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN33 o ”owierzchni 
20205 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 800 m2 do 1200 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 20 m do 30 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
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9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW14 oraz z ulicy lokalnej KŚL1 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

34. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN34 o ”owierzchni 
7909 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ9, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

35. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN35 o ”owierzchni 
6776 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
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c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ9, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

36. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN36 o ”owierzchni 
3916 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ8 i KŚŚ10, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

37. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN37 o ”owierzchni 
3449 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ8, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

38. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN38 o ”owierzchni 
938 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW19, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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39. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN39 o ”owierzchni 

3978 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ10, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

40. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN40 o ”owierzchni 
10273 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
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f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku ”rzy ulicy KŚŚ8 nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do 

ulicy, 
b) dla ”ozostaJych budynków nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW19, KŚW21 i KŚW51, a takwe z ulicy dojaz-
dowej KŚŚ8, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

41. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN41 o ”owierzchni 
1733 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy KŚL2; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW21, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

42. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN42 o ”owierzchni 
1809 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW21, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

43. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN43 o ”owierzchni 
11980 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy KŚŚ13 i KŚW22, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ13 oraz z ulic wewnętrznych KŚW22 i KŚW27, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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44. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN44 o ”owierzchni 
12018 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 800 m2 do 1400 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 23 m do 25 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW23, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

45. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN45 o ”owierzchni 
30291 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
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c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚW25; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW25, a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy 
zbiorczej KŚź w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

46. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN46 o ”owierzchni 
7442 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ8 i KŚŚ10 oraz z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci je-
den zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

47. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN47 o ”owierzchni 
10643 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ13 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW24, a takwe 
z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

48. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN48 o ”owierzchni 
6397 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ13, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
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10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

49. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN49 o ”owierzchni 
14149 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynków ”rzy ulicy Goudzików nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równole-

gJymi do ulicy, 
b) dla budynków ”rzy ulicy Irysów nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi 

do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW27, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

50. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN50 o ”owierzchni 
12814 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 54 ｦ 9267 ｦ Poz. 1405

 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚW26; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 25° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW26, a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach 
z ulicy zbiorczej KŚź w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

51. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN51 o ”owierzchni 
11939 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚW26; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 25° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 850 m2 do 1600 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 23 m do 25 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW23, a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach 
z ulicy zbiorczej KŚź w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

52. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN52 o ”owierzchni 
18856 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy KŚŚ19; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
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c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 1600 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 23 m do 25 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ19 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW28, a takwe 
z ulicy zbiorczej KŚź w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

53. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN53 o ”owierzchni 
14940 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy KŚŚ14, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy wewnętrznej KŚW30 

oraz ulicy lokalnej KŚL 1; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 2000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 23 m do 36 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ14 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW30, a takwe 
z ulicy lokalnej KŚL1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

54. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN54 o ”owierzchni 
7639 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy wewnętrznej KŚW31, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ15; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
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8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 1600 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 20 m do 38 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW31 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ15, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

55. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN55 o ”owierzchni 
5031 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy lokalnej KŚL3, 
b) do”uszcza się stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL3; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW31 oraz z ulicy lokalnej KŚL3 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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56. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN56 o ”owierzchni 

4193 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy lokalnej KŚL3, 
b) do”uszcza się stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL3; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW 33 oraz z ulicy lokalnej KŚL3 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

57. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN57 o ”owierzchni 
3772 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
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f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy wewnętrznej KŚW31 

i KŚW32, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ15 

i KŚŚ16; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 800 m2 do 1000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 20 m do 25 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW31 oraz KŚW 32, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

58. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN58 o ”owierzchni 
6813 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ14; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ14 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW 32, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

59. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN59 o ”owierzchni 
4219 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ14; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ14 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW 34, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

60. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN60 o ”owierzchni 
11776 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ20 oraz 

ulicy lokalnej KŚL4, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ18; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 1200 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 20 m do 32 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 54 ｦ 9276 ｦ Poz. 1405

 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ20, KŚŚ18, KŚŚ15 oraz w uzasadnionych ”rzy-
”adkach w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z ulicy lokalnej KŚL4, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

61. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN61 o ”owierzchni 
7710 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ25 oraz 

ulicy lokalnej KŚL4, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ18; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 1200 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 22 m do 32 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ20, KŚŚ18 i KŚŚ25 oraz w uzasadnionych ”rzy-
”adkach w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z ulicy lokalnej KŚL4, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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62. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN62 o ”owierzchni 

10536 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem zabudo-
wy szeregowej od strony ”ierzei rynku z do”uszczeniem usJug i gastronomii w ”ierzei rynku; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) dla budynków tworzących ”ierzeję rynku: 
ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
ｦ maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
ｦ maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m, 

b) dla ”ozostaJej czę`ci kwartaJu: 
ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
ｦ maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
ｦ maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ23 oraz 

ulicy lokalnej KŚL2, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ32; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dla budynków tworzących ”ierzeję rynku: 

ｦ stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

ｦ kąt nachylenia 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu, 

b) dla ”ozostaJej czę`ci kwartaJu: 
ｦ stosowanie dachów symetrycznych dwus”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
ｦ kąt nachylenia od 35° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: 

ｦ dla zabudowy szeregowej od 400 m2 do 600 m2, 
ｦ dla zabudowy wolnostojącej od 800 m2 do 1100 m2, 
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c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: 

ｦ dla zabudowy szeregowej od 12 m do 15 m, 
ｦ dla zabudowy wolnostojącej od 22 m do 45 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 
ustala się od 75° do 90°; 

9) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ14, KŚŚ23 i KŚŚ32 oraz w uzasadnionych ”rzy-

”adkach w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z ulicy lokalnej KŚL2, 
b) miejsca ”ostojowe: 

ｦ dla zabudowy wolnostojącej - minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 
3 miejsca, 

ｦ dla zabudowy szeregowej - minimum 1 miejsce; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

63. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN63 o ”owierzchni 
12004 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem zabudowy 
szeregowej od strony ”ierzei rynku z do”uszczeniem lokalizacji usJug i gastronomii w ”ierzei rynku; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) dla budynków tworzących ”ierzeję rynku: 
ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
ｦ maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
ｦ maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m, 

b) dla ”ozostaJej czę`ci kwartaJu: 
ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
ｦ maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
ｦ maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ20, do ulicy lokalnej KŚL2 oraz do ”ierzei rynku; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dla budynków tworzących ”ierzeję rynku: 

ｦ stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

ｦ kąt nachylenia 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu, 

b) dla ”ozostaJej czę`ci kwartaJu: 
ｦ stosowanie dachów symetrycznych dwus”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJacio-

wych, 
ｦ kąt nachylenia od 35° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: 

ｦ dla zabudowy szeregowej od 400 m2 do 600 m2, 
ｦ dla zabudowy wolnostojącej od 800 m2 do 1100 m2, 

c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: 
ｦ dla zabudowy szeregowej od 11 m do 14 m, 
ｦ dla zabudowy wolnostojącej od 23 m do 30 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 
ustala się od 75° do 90°; 

9) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ20, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 

zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca ”ostojowe: 

ｦ dla zabudowy wolnostojącej - minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 
3 miejsca, 

ｦ dla zabudowy szeregowej - minimum 1 miejsce; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

64. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN64 o ”owierzchni 
23178 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy lokalnej KŚL2 i KŚL5; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 700 m2 do 1100 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 22 m do 47 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ23 a takwe z ulic lokalnych KŚL2 i KŚL5 w ilo`ci 
jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

65. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN65 o ”owierzchni 
18319 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ20 oraz ulicy lokalnej KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
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8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 900 m2 do 1200 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 23 m do 30 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ20, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

66. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN66 o ”owierzchni 
30708 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczoną linię zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m w kalenicy budynku, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ20 oraz 

do ulicy zbiorczej KŚź1, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ25; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 850 m2 do 1800 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 20 m do 40 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
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9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ20 i KŚŚ25, a takwe w uzasadnionych ”rzy”ad-
kach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

67. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN67 o ”owierzchni 
26833 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem lokaliza-
cji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczoną linię zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m w kalenicy budynku, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy zbiorczej KŚź1 oraz do 

ulicy wewnętrznej KŚW35, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ26; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1400 m2 do 2000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 21 m do 55 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW35 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ26, a takwe 
w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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68. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN68 o ”owierzchni 

16541 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem lokaliza-
cji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczoną linię zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m w kalenicy budynku, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy wewnętrznej KŚW35, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ26; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1300 m2 do 2100 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 32 m do 52 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW35 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ26, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

69. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN69 o ”owierzchni 
14995 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem lokaliza-
cji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczoną linię zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO20 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ26; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2100 m2 do 2300 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 45 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ26, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

70. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN70 o ”owierzchni 
4519 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem lokaliza-
cji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczoną linię zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
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f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ26; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1700 m2 do 2000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 26 m do 30 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ26, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

71. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN71 o ”owierzchni 
3989 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczoną linię zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ28 oraz do ulicy lokalnej KŚL5; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ28, a takwe z ulicy lokalnej KŚL5 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

72. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN72 o ”owierzchni 
1797 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczoną linię zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ28 oraz do ulicy lokalnej KŚL5; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ28, a takwe z ulicy lokalnej KŚL5 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

73. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN73 o ”owierzchni 
10820 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ28 oraz do ulicy lokalnej KŚL5; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ28, KŚŚ30, a takwe z ulicy lokalnej KŚL5 w ilo-
`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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74. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN74 o ”owierzchni 

7793 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy lokalnej KŚL2, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulic dojazdowych KŚŚ28 

i KŚŚ29; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW39 i KŚW40 oraz dojazdowych KŚŚ28 i KŚŚ30, 
a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

75. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN75 o ”owierzchni 
24417 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem lokaliza-
cji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
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d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO14 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ustala się nakaz zachowania istniejącego i ”rojektowanego ”odziaJu dziaJek zgodnie z rysunkiem 

”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1350 m2 do 6100 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 75 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

76. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN76 o ”owierzchni 
12417 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
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g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulic dojazdowych KŚŚ31 

i KŚŚ 29 oraz do ulicy wewnętrznej KŚW 41, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ28; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW41 oraz ulic dojazdowych KŚŚ31, KŚŚ29 
i KŚŚ28, a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd na jed-
ną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

77. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN77 o ”owierzchni 
31145 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 54 ｦ 9291 ｦ Poz. 1405

 
4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 

a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ31 oraz 
do ulicy lokalnej KŚL 2, 

b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ28; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ustala się nakaz zachowania istniejącego i ”rojektowanego ”odziaJu dziaJek zgodnie z rysunkiem 

”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 750 m2 do 2600 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 21 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ31, i KŚŚ28, z ulic wewnętrznych KŚW43 
i KŚW44, a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd na 
jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

78. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN78 o ”owierzchni 
9967 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ32, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ28; 
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5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ28, i KŚŚ32, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

79. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN79 o ”owierzchni 
14681 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem: 
a) lokalizacji wolnostojących obiektów o funkcji warsztatowej, wytwórczej i usJugowej, o ”o-

wierzchni zabudowy do 200 m2, 
b) lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO12 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji warsztatowej, wytwórczej i usJugowej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ39 oraz do ulic wewnętrznych KŚW48 i KŚW 45; 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
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c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ustala się nakaz zachowania istniejącego i ”rojektowanego ”odziaJu dziaJek zgodnie z rysunkiem 

”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2200 m2 do 7000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 50 m do 80 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW48 i KŚW45 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ39, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

80. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN80 o ”owierzchni 
21515 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenów TO12 i TO15 ”rzed reali-

zacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ39 oraz do ulic wewnętrznych KŚW48 i KŚW 45; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 
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6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-
wych do 65 m2, 

b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-
styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 

c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1000 m2 do 2500 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 27 m do 40 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW48 i KŚW45 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ39, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

81. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN81 o ”owierzchni 
1402 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem lokaliza-
cji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy ”rzed realizacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ37; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1200 m2 do 2400 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 29 m do 47 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ37 i KŚŚ36, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

82. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN82 o ”owierzchni 
9534 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO16 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ38 oraz do ulicy lokalnej KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
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9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ37 i KŚŚ38, a takwe z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo-
`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

83. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN83 o ”owierzchni 
5511 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO16 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ38 i lokalnej KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowej KŚŚ38 i lokalnej KŚL2, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

84. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN84 o ”owierzchni 
9047 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO16 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ33 oraz do ulicy lokalnej KŚL2; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1000 m2 do 1600 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 65 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ33 oraz z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd 
na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

85. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN85 o ”owierzchni 
4770 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
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f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy wewnętrznej KŚW53 

oraz do ulicy lokalnej KŚL2, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ33; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ33, i wewnętrznej KŚW53, a takwe w uzasadnio-
nych ”rzy”adkach z ulicy lokalnej KŚL2 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

86. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN86 o ”owierzchni 
5399 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenów TO16 i TO17 ”rzed reali-

zacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy wewnętrznej KŚW53, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ33; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ34, i wewnętrznej KŚW53, a takwe w uzasadnio-
nych ”rzy”adkach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

87. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN87 o ”owierzchni 
2249 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy ”rzed realizacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ33; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 54 ｦ 9300 ｦ Poz. 1405

 
6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1000 m2 do 2100 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 75 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ33, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

88. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN88 o ”owierzchni 
7544 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z do”uszczeniem lokaliza-
cji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia czy schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy, takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO17 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m w kalenicy budynku, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy zbiorczej KŚź1 oraz do 

ulicy wewnętrznej KŚW35, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ26; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1700 m2 do 4000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 20 m do 60 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW35 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ26, a takwe 
w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

89. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN89 o ”owierzchni 
9885 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO15 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy ulic wewnętrznych KŚW45 

i KŚW47, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ39; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1200 m2 do 2800 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 60 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic wewnętrznych KŚW45 i KŚW47 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ39, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

90. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN90 o ”owierzchni 
27108 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ39 oraz do ulicy wewnętrznej KŚW48; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
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8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1300 m2 do 3300 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 36 m do 65 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW48 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ39, a takwe 
w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

91. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN91 o ”owierzchni 
12591 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO15 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy wewnętrznej KŚW47 oraz do ulicy zbiorczej KŚź1; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 950 m2 do 1400 m2, 
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c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 26 m do 38 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW47 i z ulicy dojazdowej KŚŚ39, a takwe w uza-
sadnionych ”rzy”adkach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

92. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN92 o ”owierzchni 
17131 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy zbiorczej KŚź1, ulicy dojazdowej KŚŚ40 oraz do ulicy wewnętrznej 
KŚW49; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 2300 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 45 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
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9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW49 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ40, a takwe 
w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

93. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN93 o ”owierzchni 
21376 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenów TO15 i TO18 ”rzed reali-

zacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy zbiorczej KŚź1 oraz ulicy dojazdowej KŚŚ40; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1300 m2 do 1650 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 55 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ40, a takwe w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy 
zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
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10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

94. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN94 o ”owierzchni 
15846 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO18 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy zbiorczej KŚź1 oraz ulicy dojazdowej KŚŚ40; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1900 m2 do 2400 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 45 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ40, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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95. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN95 o ”owierzchni 
17651 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ40; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1700 m2 do 2300 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ40, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

96. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN96 o ”owierzchni 
4902 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO19 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ40; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 3000 m2 do 3200 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 45 m do 65 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ40, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

97. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN97, o ”owierzchni 
3662 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
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f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL2, 
b) nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do ulicy wewnętrznej KŚW37; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW37, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

98. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN98 o ”owierzchni 
12748 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy zbiorczej KŚź1 oraz do ulicy wewnętrznej KŚW49; 
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5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2300 m2 do 2800 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m do 80 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW49 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ40, a takwe 
w uzasadnionych ”rzy”adkach z ulicy zbiorczej KŚź1 w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

99. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN99 o ”owierzchni 
49106 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ41; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 
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6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-
wych do 65 m2, 

b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-
styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 

c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 
cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2300 m2 do 2800 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m do 80 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ41, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

100. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN100 o ”o-
wierzchni 56605 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą (rezydencjalną) z do”usz-
czeniem lokalizacji basenów ką”ielowych i oczek wodnych o ”owierzchni ”rzekraczającej 30 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenu TO11 ”rzed realizacją za-

bez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
g) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
h) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
i) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ41; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
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b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2300 m2 do 2800 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m do 80 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW52 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ41, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

101. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN101 o ”o-
wierzchni 7283 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
f) lokalizacja budynków garawowych i gos”odarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy, 
g) do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy tylnej granicy 

dziaJki, 
h) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kaleni-
cami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL5 i dojazdowej KŚŚ14; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gos”odarczych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 
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8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1000 m2 do 2500 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 40 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy lokalnej KŚL1 i KŚL5 oraz z ulicy dojazdowej KŚŚ14, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

102. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN102 o ”owierzchni 
7270 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą, z do”uszczeniem usJug ogól-
nych oraz handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2, gastronomii, usJug biurowo-administracyjnych; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,80 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) do”uszcza się lokalizację wolnostojących budynków ”omocniczych, gos”odarczych i garawowych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynków do 10,0 m; 

3) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL5, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych; 

4) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem okien ”oJaciowych, 

ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”.; 

5) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-

wowych, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betono-

wych; 
6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1500 m2 do 2200 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 60 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
7) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ32 oraz w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z uli-
cy lokalnej KŚL5, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 
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§ ń5Ł 1. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM1 o ”owierzchni 3866 m2 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzin-
nej; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 25% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego, 
g) zakazuje się budowy budynków gos”odarczych o ”owierzchni większej niw 400 m2 oraz silosów 

na ”aszę i innych obiektów uciąwliwych dla `rodowiska; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy lokalnej KŚL1, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi 

do ulicy lokalnej KŚL1; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1000 m2 do 2500 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 40 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ1, 
b) w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL1, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 
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2. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM2 o ”owierzchni 4899 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 25% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy wewnętrznej KŚW7, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi 

do ulicy wewnętrznej KŚW7; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW7, 
b) w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL1, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

3. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM3 o ”owierzchni 7005 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 25% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy lokalnej KŚL1, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL1; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW29, 
b) w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL1, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9; 
12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Pa”roci 27 (dom), ze względu 

na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dziaJaL mają-
cych na celu ”rzywrócenie ich ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) utrzymanie zasadniczych cech bryJy, 
b) utrzymanie kom”ozycji i detalu elewacji, 
c) utrzymanie ”odziaJów stolarki okiennej, 
d) utrzymanie ty”u ”okrycia dachu (dachówka ceramiczna). 

4. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM4 o ”owierzchni 4845 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 25% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy lokalnej KŚL1, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL1; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW29, 
b) w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL1, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

5. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM6 o ”owierzchni 17036 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz z do”uszczeniem lokalizacji obiektu handlowego o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
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c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 25% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego, 
g) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m2; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej oraz obiektu 
handlowego: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy lokalnej KŚL1, 
b) dla ”ozostaJych budynków - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi lub 

”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL1; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW36, 
b) w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL1, 
c) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9; 
12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Pa”roci 1 (zagroda: dom, 

budynek gos”odarczy), ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania na-
kazuje się ”rowadzenie dziaJaL (ochrony względnej) mających na celu, w ”rzy”adku zachowania, 
”rzywrócenie ich ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) utrzymanie zasadniczych cech bryJy, 
b) utrzymanie kom”ozycji elewacji. 

6. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM8 o ”owierzchni 6190 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 30% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy lokalnej KŚL1, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL1; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL1 i ulicy lokalnej KŚL5, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

7. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM9 o ”owierzchni 7757 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
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d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 40% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy dojazdowej KŚŚ27, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ27; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ27 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW38, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

8. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM10 o ”owierzchni 7344 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenów TO10÷TO20 ”rzed re-

alizacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 30% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
g) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy dojazdowej KŚŚ27, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ27; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ27 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW38, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9; 
12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Krokusów 8a (zagroda: 

dom i stodoJa), ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się 
”rowadzenie dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ich ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) utrzymanie zasadniczych cech bryJy, 
b) utrzymanie kom”ozycji i detalu elewacji frontowej, 
c) utrzymanie bryJy i ceglanego lica stodoJy, 
d) utrzymanie ogrodzenia. 

9. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM11 o ”owierzchni 17568 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenów TO10÷TO20 ”rzed re-

alizacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 25% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
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f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 45% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
g) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi lub 

”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ27, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ27; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1500 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ27, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9; 
12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Krokusów 1 (zagroda), ze 

względu na bardzo zJy stan techniczny nakazuje się s”orządzenie dokumentacji ”omiarowej i fotogra-
ficznej. 

10. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM12 o ”owierzchni 3227 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 45% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

ulicy dojazdowej KŚŚ28, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ28; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1500 m2 do 4000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ28 i ulicy dojazdowej KŚŚ29, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

11. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM13 o ”owierzchni 17503 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) ”owierzchnia zabudowy:- nie większa niw 30% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 45% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

ulicy dojazdowej KŚŚ41, 
b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 

lub ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ41; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 
”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 1700 m2 do 5000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ41, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

12. Śla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem RM14 o ”owierzchni 39485 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z mowliwo`cią realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, 

zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) zakazuje się lokalizacji zabudowy w strefie do 45 m od granicy terenów TO10÷TO20 ”rzed re-

alizacją zabez”ieczeL, o których mowa w § 6 ust. 2, 
e) ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% do ”owierzchni terenu elementarnego, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 45% ”owierzchni terenu elementarnego, 

z zachowaniem istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
g) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowanych do budynku miesz-

kalnego; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gos”odarczej - rolniczej: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,0 m; 
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5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 

a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 
ulicy dojazdowej KŚŚ41, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
lub ”rosto”adJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ41; 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielos”adowych z do”uszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy obiektów garawowych jedno- lub dwu- lub trójstanowisko-

wych do 65 m2, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

9) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie dziaJek: 3500 m2, 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ41, 
b) miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9; 
12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Krokusów 13 (dom w za-

grodzie), ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”ro-
wadzenie dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ich ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) utrzymanie zasadniczych cech bryJy, 
b) utrzymanie kom”ozycji i detalu elewacji frontowej, 
c) utrzymanie ”odziaJów stolarki okiennej. 

§ ń6Ł 1. Śla terenu oznaczonego symbolem U1 o ”owierzchni 293 m2 ustala się: 

3) ”rzeznaczenie: ”od usJugi handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m2, gastronomię i/lub ”od usJugi 
biurowo-administracyjne; 

4) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków ”omocniczych, gos”odarczych i garawowych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji naziemnych, bez ”od”iwniczenia, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m; 

3) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z kalenicą 
równolegJą do ulicy dojazdowej KŚŚ1; 

4) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, o kącie 

nachylenia ”oJaci dachowych od 25° do 45°, 
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b) ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
c) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 

5) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
7) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ1, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się 
zjazd z ulicy lokalnej KŚL1, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

3. Śla terenu oznaczonego symbolem U2 o ”owierzchni 4636 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne, handel o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, gastronomię, wysta-
wiennictwo, usJugi zdrowia, kultury, biurowo-administracyjne; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gos”odarczych i garawowych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych lub nie-

konwencjonalnych form dachu; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni lub grafitu; 
6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-
wowych, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane; 

8) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulicy zbiorczej KŚź1, do”uszcza się lokalizację jednego zjazdu i jednego 

wyjazdu, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

4. Śla terenu oznaczonego symbolem U3 o ”owierzchni 1489 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne, handel o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2, gastronomię, usJugi 
biurowo-administracyjne; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy strome, z kalenicami równolegJymi do 
ulicy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 25° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-

wowych, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy lokalnej KŚL1, w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

5. Śla terenu oznaczonego symbolem U4 o ”owierzchni 2986 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne, handel o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, gastronomię, wysta-
wiennictwo, usJugi kultury, biurowo-administracyjne; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równolegJymi lub ”rosto”adJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych, 
c) do”uszcza się stosowanie niekonwencjonalnych form dachu; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 

ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czerni; 
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6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-
wowych, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betono-

wych; 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 

budowlane; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy lokalnej KŚL5, w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

6. Śla terenu oznaczonego symbolem U5 o ”owierzchni 1888 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne, handel o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, gastronomię, wysta-
wiennictwo, usJugi kultury, biurowo-administracyjne; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
ｦ maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ20, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych lub nie-

konwencjonalnych form dachu; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów dwu- lub wielos”adowych, 
ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni, do”uszcza się lokalizację tarasu na ostatniej kondygnacji; 
6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-
wowych, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane; 

8) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ20, KŚŚ16 oraz w uzasadnionych ”rzy”adkach 

w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z ulicy lokalnej KŚL4, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

7. Śla terenu oznaczonego symbolem U6 o ”owierzchni 4869 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne, handel o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, gastronomię, wysta-
wiennictwo, usJugi kultury, zdrowia, biurowo-administracyjne; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
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b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równolegJymi do ulicy dojazdowej KŚŚ20, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 

ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czerni; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-

wowych, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betono-

wych; 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2000 m2 do 3000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 45 m do 55 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ20 i KŚŚ15 oraz w uzasadnionych ”rzy”adkach 
w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z ulicy lokalnej KŚL4, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

8. Śla terenu oznaczonego symbolem U7 o ”owierzchni 4327 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od gastronomię, sale okoliczno`ciowe z mowliwo`cią zakwaterowania, hotel, usJugi 
biurowo-administracyjne, mieszkanie dla wJa`ciciela obiektu; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni kwartaJu, z zachowaniem 

istniejących warto`ciowych drzew i krzewów, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, 
f) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
g) w ”rzy”adku realizacji usJug do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”i-

sami odrębnymi; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 

a) dachy strome, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL5, 
b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów stromych lub niekonwencjonalnych form dachu; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: dachy symetryczne dwu- lub wie-
los”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych: 
a) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
b) ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
c) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-

wowych, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betono-

wych; 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 

budowlane; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ19, i KŚŚ26 oraz w uzasadnionych ”rzy”adkach 
w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z ulicy zbiorczej KŚź1, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

9. Śla terenu oznaczonego symbolem U9 o ”owierzchni 6623 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne oraz handel o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2, gastronomię, usJu-
gi biurowo-administracyjne, z do”uszczeniem funkcji mieszkaniowej stanowiącej maksymalnie 40% 
caJkowitej ”owierzchni uwytkowej obiektu, ”osterunek ”olicji; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,80 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) do”uszcza się lokalizację wolnostojących budynków ”omocniczych, gos”odarczych i garawowych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynków do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL6, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem okien ”oJaciowych, 

ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni; 
6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc gara-
wowych, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 
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7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJek: od 1800 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 30 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę z ulicy lokalnej KŚL6, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

10. Śla terenu oznaczonego symbolem U10 o ”owierzchni 2104 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne oraz handel o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2, gastronomię, usJu-
gi biurowo-administracyjne, z do”uszczeniem funkcji mieszkaniowej stanowiącej maksymalnie 40% 
caJkowitej ”owierzchni uwytkowej obiektu, ”osterunek ”olicji; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,80 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) do”uszcza się lokalizację wolnostojących budynków ”omocniczych, gos”odarczych i garawowych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynków do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami ”rosto”adJymi do ulicy lokalnej KŚL6, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem okien ”oJaciowych, 

ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”.; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc garawowych, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betono-

wych; 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJek: od 2000 m2, 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m do 50 m, 
d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy lokalnej KŚL6 oraz w uzasadnionych ”rzy”adkach w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę z ulicy zbiorczej KŚź1, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

11. Śla terenu oznaczonego symbolem U12 o ”owierzchni 12577 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi ogólne, handel o ”owierzchni s”rzedawy do 800 m2, gastronomię, wysta-
wiennictwo, usJugi kultury, biurowo-administracyjne; 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
h) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równolegJymi do ulicy, 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich lub stromych lub nie-

konwencjonalnych form dachu; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni lub grafitu; 
6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) w ”od”iwniczeniu budynków do”uszcza się lokalizowanie stanowisk ”ostojowych i miejsc garawowych, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane; 

8) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ19, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3; 

9) do”uszcza się ”rzeznaczenie do 40% ”owierzchni terenu elementarnego ”od zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną wolnostojącą, na zasadach i warunkach okre`lonych dla terenu oznaczonego sym-
bolem MN52, z dojazdami z ”rzylegJych ulic. 

§ ń7Ł 1. Śla terenu oznaczonego symbolem Uo1 o ”owierzchni 4819 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od ”rzedszkole, wJobek; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich staJych elementów budynku 

jak, wykusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) do”uszczalna lokalizacja wolnostojącego budynku ”omocniczego; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 
b) do”uszcza się w”rowadzenie niekonwencjonalnych form architektury dla samego obiektu ”rzed-

szkolnego oraz maJej architektury mu towarzyszącej; 
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5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 
ｦ dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 
ｦ do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”.; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane; 

8) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ5 oraz z ulicy wewnętrznej KŚW10, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

2. Śla terenu oznaczonego symbolem Uo2 o ”owierzchni 18628 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi o`wiaty: gimnazjum wraz z salą gimnastyczną oraz towarzyszące obiekty 
s”ortowe; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak wykusze, za-

daszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) do”uszczalna lokalizacja wolnostojącego budynku ”omocniczego, 
g) zakaz sytuowania urządzeL reklamowych; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci: 
a) dla budynku szkoJy ustala się wysoko`ć: 

ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
ｦ maksymalna wysoko`ć budynku w kalenicy do 12,0 m, 

b) dla sali gimnastycznej ustala się warunki zabudowy wg wymagaL technologicznych; 
4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich 

lub stromych lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 
ｦ dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
ｦ kąt nachylenia od 30° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 
ｦ do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”.; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) nakaz wykonania ochronnego ogrodzenia jako awurowego dla boisk, o wysoko`ci 4,0 m oraz za-

lecenie wykonania ogrodzeL od frontu realizowanych jako awurowe o wysoko`ci 1,5 m na cokole 
0,4 m; 
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7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 

budowlane; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ14 i KŚŚ21 oraz w uzasadnionych ”rzy”adkach 
do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL5 (w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę), 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

3. Śla terenu oznaczonego symbolem Uo3 o ”owierzchni 13254 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi o`wiaty: szkoJę ”odstawową wraz z salą gimnastyczną oraz towarzyszące 
obiekty s”ortowe; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak wykusze, za-

daszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) do”uszczalna lokalizacja wolnostojącego budynku ”omocniczego; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci: 
a) dla budynku szkoJy ustala się wysoko`ć: 

ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
ｦ maksymalna wysoko`ć budynku w kalenicy do 12,0 m, 

b) dla sali gimnastycznej ustala się warunki zabudowy wg wymagaL technologicznych; 
4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich 

lub stromych lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 
ｦ dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
ｦ kąt nachylenia od 30° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 
ｦ do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”.; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) nakaz wykonania ochronnego ogrodzenia jako awurowego dla boisk, o wysoko`ci 4,0 m oraz za-

lecenie wykonania ogrodzeL od frontu realizowanych jako awurowe o wysoko`ci 1,5 m na cokole 
0,4 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane; 

8) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ14, KŚŚ21 i KŚŚ22 oraz w uzasadnionych ”rzy-

”adkach do”uszcza się zjazd z ulicy lokalnej KŚL5 (w ilo`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę), 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

4. Śla terenu oznaczonego symbolem Uo4 o ”owierzchni 3823 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od ”rzedszkole, wJobek; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak wykusze, za-

daszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
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d) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) do”uszczalna lokalizacja wolnostojącego budynku ”omocniczego; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 
b) do”uszcza się w”rowadzenie niekonwencjonalnych form architektury dla samego obiektu ”rzed-

szkolnego oraz maJej architektury mu towarzyszącej; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 
ｦ dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
ｦ kąt nachylenia od 25° do 45°, 
ｦ ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
ｦ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
ｦ kąt nachylenia od 0° do 10°, 
ｦ ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 
ｦ do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”.; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane; 

8) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ28 i KŚŚ31, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

§ ń8Ł Śla terenu oznaczonego symbolem Uz o ”owierzchni 2227 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi zdrowia: ”rzychodnię wraz z obiektami towarzyszącymi o charakterze 
technicznym i ”omocniczym, a”teka, mieszkanie dla wJa`ciciela obiektu; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak wykusze, za-

daszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzymsy, 

rury s”ustowe do 0,50 m, 
d) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
e) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
f) do”uszcza się lokalizację wolnostojących budynków ”omocniczych związanych z ”rzeznaczeniem 

terenu; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m, 
c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 5,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy strome z kalenicami ”rosto”adJymi do 
ulicy lokalnej KŚL5; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielos”adowe z do”uszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
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6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) zalecenie wykonania ogrodzeL od frontu realizowanych jako awurowe o wysoko`ci 1,5 m na co-

kole 0,4 m; 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zabrania się wtórnego ”odziaJu terenu na dziaJki 

budowlane; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ32, a takwe z ulicy lokalnej KŚL5 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

§ ń9Ł 1. Śla terenu oznaczonego symbolem US1 o ”owierzchni 6132 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi s”ortu i rekreacji na wolnym ”owietrzu oraz ”laców zabaw dla dzieci i/lub 
lodowisko; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) nie do”uszcza się zabudowy kubaturowej, 
b) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
c) realizacja obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej niezbędnych do realizacji ”rojektowa-

nych funkcji; 
3) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) nakaz wykonania ochronnego ogrodzenia jako awurowego dla boisk, o wysoko`ci do 4,0 m oraz 

zalecenie wykonania ogrodzeL od frontu dziaJki realizowanych jako awurowe o wysoko`ci 1,5 m 
na cokole 0,4 m; 

4) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgod-
nie z rysunkiem ”lanu; 

5) wymogi komunikacyjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ5, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

2. Śla terenu oznaczonego symbolem US2 o ”owierzchni 507 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi rekreacji na wolnym ”owietrzu, ”laców zabaw dla dzieci; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) nie do”uszcza się zabudowy kubaturowej, 
b) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
c) realizacja obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej niezbędnych do realizacji ”rojektowa-

nych funkcji; 
3) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) zalecenie wykonania ogrodzeL realizowanych jako awurowe o wysoko`ci do 1,5 m na cokole 

0,4 m; 
4) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgod-

nie z rysunkiem ”lanu; 
5) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KŚŚ13, 
b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

3. Śla terenu oznaczonego symbolem US3 o ”owierzchni 11858 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi s”ortu i rekreacji na wolnym ”owietrzu - korty tenisowe, boiska, lodowisko 
hale s”ortowe, obiekty obsJugi terenu; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa w nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJki z uwzględnieniem 

znajdujących się na terenie warto`ciowych drzew i krzewów, 
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d) do”uszczenie lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych i gos”odarczych, 
e) realizacja obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej niezbędnych do realizacji ”rojektowa-

nych funkcji; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 

a) 1 kondygnacja nadziemna, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 15°, 
b) ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czer-

wieni lub grafitu; 
6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) nakaz wykonania ochronnego ogrodzenia jako awurowego dla boisk, o wysoko`ci do 4,0 m oraz 

zalecenie wykonania ogrodzeL od frontu dziaJki realizowanych jako awurowe o wysoko`ci 1,5 m 
na cokole 0,4 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJów na dziaJki bu-
dowlane oraz ”odziaJ wtórny dziaJek istniejących ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 500 m2, 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 20,0 m, 
c) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 

ustala się od 60° do 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ14, a takwe z ulicy lokalnej KŚL5 w ilo`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca ”ostojowe zgodnie z § 11 ust. 3. 

§ 2ŃŁ Śla terenów oznaczonych symbolem R1, R2, o Jącznej ”owierzchni 19,93 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od u”rawy ”olowe, Jąki, ”astwiska; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów staJych i tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia Jąk i ”ól elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek; 

3) wymogi komunikacyjne: 
a) dla terenów R1 obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ40, 
b) dla terenów R2 obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KŚŚ19. 

§ 2ńŁ Śla terenów oznaczonych symbolami źL1 ÷ źL6 o Jącznej ”owierzchni 10,02 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od lasy ochronne z do”uszczeniem lokalizacji `ciewek ”ieszych i dróg rowerowych; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek. 

§ 22Ł 1. Śla terenów oznaczonych symbolami TO1 ÷ TO3, o Jącznej ”owierzchni 11,77 ha2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od tereny otwarte - z zachowaną naturalną ro`linno`cią; 
2) do”uszcza się zachowanie terenów TO1 ÷ TO3 jako rezerwę ”od realizację jednego z wariantów 

”rzebiegu drogi krajowej S11 klasy eks”resowej; 
3) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych, 
b) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) do”uszcza się wytyczenie `ciewek ”ieszych z nawierzchni naturalnej i w”rowadzenie obiektów 

maJej architektury. 

2. Śla terenów oznaczonych symbolami TO4 ÷ TO9, o Jącznej ”owierzchni 125,75 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny otwarte - z zachowaną naturalną ro`linno`cią, stanowiące otulinę ”rzyrod-
niczą rzeki Czarnej i cieku Raduszka z do”uszczeniem uwytkowania jako Jąki i ”astwiska; 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych, 
b) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) do”uszcza się wytyczenie `ciewek ”ieszych z nawierzchni naturalnej i w”rowadzenie obiektów 

maJej architektury, 
d) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji ro-

wów melioracyjnych. 

3. Śla terenów oznaczonych symbolami TO10 ÷ TO20, o Jącznej ”owierzchni 12,52 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny otwarte - z zachowaną naturalną ro`linno`cią;; 
2) do”uszcza się zachowanie terenów TO10 ÷ TO20 jako rezerwę ”od realizację zieleni izolacyjnej i ba-

rier akustycznych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
3) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych, 
b) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
c) do”uszcza się wytyczenie `ciewek ”ieszych z nawierzchni naturalnej i w”rowadzenie obiektów 

maJej architektury, 
d) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji ro-

wów melioracyjnych oraz zieleni. 

§ 23Ł 1. Śla terenu oznaczonego symbolami źP1, o ”owierzchni 3776 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej z elementami wy”oczynkowo-s”ortowymi 
(m.in. ”lac zabaw dla dzieci); 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zagos”odarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni uzu”eJnionej o dodatkowe nasadzenia o wielo”iętro-

wej strukturze, tj. trawniki, krzewy i drzewa o równorodno`ci gatunkowej, 
c) obowiązek w”rowadzenia obiektów maJej architektury, tj. Jawek, koszy na `mieci it”., 
d) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 

2. Śla terenu oznaczonego symbolem źP2, o ”owierzchni 61642 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zagos”odarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni uzu”eJnionej o dodatkowe nasadzenia o wielo”iętro-

wej strukturze, tj. trawniki, krzewy i drzewa o równorodno`ci gatunkowej, 
c) nakaz w”rowadzenia zieleni kom”onowanej w ukJadzie osiowym równolegle do granic kwartaJu, 

U5 wraz z aleją s”acerową, 
d) obowiązek w”rowadzenia obiektów maJej architektury, tj. Jawek, koszy na `mieci it”., 
e) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 

3. Śla terenów oznaczonych symbolami źP3, o ”owierzchni 4304 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zagos”odarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni uzu”eJnionej o dodatkowe nasadzenia o wielo”iętro-

wej strukturze, tj. trawniki, krzewy i drzewa o równorodno`ci gatunkowej, 
c) nakaz w”rowadzenia wysokiej jako`ci zieleni kom”onowanej ”odkre`lającej ukJad ”lacu wraz 

z centralnie ”oJowoną ”owierzchnią utwardzoną, 
d) nakaz w”rowadzenia detalu architektonicznego (”omnik lub fontanna) na ”rzecięciu osi ulicy 

wewnętrznej KŚW34 i osi alei s”acerowej ”rzechodzącej ”rzez kwartaJ źP2, 
e) obowiązek w”rowadzenia obiektów maJej architektury, tj. Jawek, koszy na `mieci it”., 
f) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 

4. Śla terenów oznaczonych symbolami źP4, o ”owierzchni 1585 m2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej z elementami wy”oczynkowo-s”ortowymi 
(m.in. ”lac zabaw dla dzieci); 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) zagos”odarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni uzu”eJnionej o dodatkowe nasadzenia ”od”orządko-

wane znajdującej się w ”óJnocnej czę`ci kwartaJu ka”liczce, 
c) obowiązek w”rowadzenia obiektów maJej architektury, tj. Jawek, koszy na `mieci it”., 
d) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 

RozdziaJ ń2 
SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 24Ł SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lają ustalenia szczegóJowe dla ”o-
szczególnych kwartaJów. 

RozdziaJ ń3 
SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 25Ł 1. Śla terenów oznaczonych symbolami S11, KŚź, KŚL, KŚŚ, KŚW i KX, ustala się: 

1) ”arametry ulic w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
2) szeroko`ć jezdni zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) szeroko`ci w liniach rozgraniczających dla nowo”rojektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

ustala się: 
a) droga eks”resowa, S11 - 60,0 m, 
b) ulica zbiorcza, KŚź - 24,0 m, 
c) ulice lokalne, KŚL - 15,0 - 25,0 m, 
d) ulice dojazdowe, KŚŚ - 12,0 - 15,0 m, 
e) ulice wewnętrzne, KŚW - 4,5 - 12,0 m, 
f) ciągi ”iesze, KX - 3,0 - 10,0 m; 

4) ”arametry ulic, w szczególno`ci szeroko`ć jezdni, chodników i ”asów zieleni zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi wg ”oszczególnych kategorii dróg; 

5) utrzymuje się ”arametry ulic istniejących, a w ”rzy”adku ich ”rzebudowy, zgodnie z ”kt 4; 
6) dla nowo”rojektowanej ulicy KŚź, ustala się wydzielenie dwóch ”asów technicznych o szeroko`ciach 

3 m i 2 m w liniach rozgraniczających ulicy; 
7) dla nowo”rojektowanych ulic KŚL ustala się wydzielenie ”asa technicznego o szeroko`ci minimum 

3 m w liniach rozgraniczających ulic; 
8) dla nowo”rojektowanych ulic KŚŚ ustala się uwzględnienie ”asa technicznego w liniach rozgranicza-

jących ulic; 
9) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12. 

2. W zakresie dróg wewnętrznych KŚW ustala się: realizację strefy zamieszkania bez ”odziaJu na 
jezdnię i chodniki z zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej. 

3. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się: zastosowanie nawierzchni utwardzonej ”rze”usz-
czalnej lub nawierzchni rozbieralnej. 

4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: zastosowanie nawierzchni twardej, utwardzonej ”rze-
”uszczalnej lub nawierzchni rozbieralnej. 

5. Ustala się lokalizację sz”alerów drzew w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych symbolami 
KŚź1, KŚź2, KŚL2, KŚL34, KŚL4, zgodnie ze schematem oznaczonym na rysunku ”lanu. 

§ 26Ł 1. W zakresie terenów obsJugi komunikacji KŚ”1 i KŚ”2 ustala się: 

1) realizację wydzielonych, ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych zgodnie z § 11 ust. 3, wraz z nie-
zbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

2) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych. 

2. W zakresie terenów obsJugi komunikacji KŚ”3 ustala się: 

1) realizację ”ętli autobusowej; 
2) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
3) ogrodzenia o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych. 
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RozdziaJ ń4 

SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

§ 27Ł 1. Śla terenów oznaczonych symbolem ś1 - ś11 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe ”od tereny elektroenergetyki; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z ”rzeznaczeniem 
terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z ”rzeznaczeniem terenu; 
3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z najbliwszej ”rzylegJej ulicy. 

2. Śla terenów oznaczonych symbolem K1 - K7 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe ”od tereny kanalizacji; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z ”rzeznaczeniem 
terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z ”rzeznaczeniem terenu; 
3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z najbliwszej ”rzylegJej ulicy. 

3. Śla terenów oznaczonych symbolem K8 - K15 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe ”od tereny kanalizacji deszczowej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z ”rzeznaczeniem 
terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z ”rzeznaczeniem terenu. 

4. wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z najbliwszej ”rzylegJej ulicy lub ciągu komunikacji 
”ieszej oznaczonej symbolem KX. 

ŚziaJ IV 
Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

§ 28Ł Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia ”rzez 
Prezydenta Miasta Koszalina jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkow-
nika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem ”lanu miejscowego 
w wysoko`ci: 

1) dla terenów MN 25%; 
2) dla terenów U 30%; 
3) dla ”ozostaJych terenów 5%. 

§ 29Ł Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują grunty rolne i le`ne, które wymagają uzyskania zgody 
wJa`ciwego organu na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych lub le`nych na cele nierolnicze lub niele`ne. 

§ 3ŃŁ Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3ńŁ UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Miasta Koszalina. 

§ 32Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Tomasz Czuczak 
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Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 25 czerwca 2009 r. (”oz. 1405) 

źaJącznik nr ń arkusz nr ń 
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źaJącznik nr 3 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU MIśJSCOWśGO 
PLANU źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO TśRśNU OSIśŚLA MIśSźKANIOWśGO RAŚUSźKA 

Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(Śz. U. z 2003 r. Nr 80, ”oz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Koszalinie, ”o za”oznaniu się 
z wykazami uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
osiedla mieszkaniowego Raduszka, stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji formalno-”rawnej ”rac 
”lanistycznych, nie uwzględnia uwag, które nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta Koszalina. 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAPISANYCH W PLANIś INWśSTYCJI 
ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAź źASAŚY ICH FINANSOWANIA 

Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 ze ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

§ ńŁ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Śz. U. z 2001 r. Nr 142, ”oz. 1591) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym ”lanem obejmują: 

a) realizację ”rojektowanych dróg dojazdowych, ”rojektowanych ciągów ”ieszo-rowerowych oraz lokal-
nych tras ”ieszych, 

b) modernizację, rozbudowę i budowę sieci wodociągowej, 
c) modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ”rojektowanej zabu-

dowy, 
d) realizację nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej SN, NN, 
e) realizację nowej sieci gazowej `redniego ci`nienia z redukcją ci`nienia na obiektach. 

§ 2Ł Inwestycje realizowane będą zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą ”rawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”odarce 
komunalnej i ustawą o ochronie `rodowiska. 

§ 3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
(Śz. U. Nr 54, ”oz. 348 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 4Ł źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

a) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 r. o finansach ”u-
blicznych (tekst jednolity Śz. U. z 2003 r. Nr 15, ”oz. 148 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym limi-
ty wydatków budwetowych na ”rogramy inwestycyjne wieloletnie są ujęte kawdorazowo w budwecie 
gminy na kawdy rok, 

b) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a finansowane 
będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotami, 
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c) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, o których mowa w § 2 finansowane bę-

dą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadza-
niu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Śz. U. Nr 72, ”oz. 747), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany 
rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, ”rzez budwet miasta lub na ”od-
stawie umów z innymi ”odmiotami, 

d) zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 
ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Śz. U. Nr 54, ”oz. 348). 

PozŁ ń4Ń6 
 

UCHWAIA NR XXXVIIł43Ńł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 25 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego _ródmie`cia KoszalinaŁ 

 Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717; z 2004 r. Nr 6, ”oz. 41, Nr 141, ”oz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
”oz. 954, Nr 130, ”oz. 1087; z 2006 r. Nr 45, ”oz. 319, Nr 225, ”oz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
”oz. 880; z 2008 r. Nr 123 ”oz. 803, Nr 199, ”oz. 1227, Nr 201, ”oz. 1237, Nr 220, ”oz. 1413) Rada 
Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

ROźŚźIAI ń 
USTALśNIA WSTĘPNś 

§ ńŁ 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXIV/531/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 marca 2006 r. 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
_ródmie`cia Koszalina, stwierdzając zgodno`ć ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzen-
nego ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina uchwalo-
nym uchwaJą Nr XXXV/357/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze`nia 1997 r., zmienionym 
uchwaJą Nr XXV/373/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., uchwala się miej-
scowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego _ródmie`cia Koszalina, zwany dalej ｭ”lanem miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o ”owierzchni 190,24 ha oznaczony na rysunkach w skali 1:1000, 
stanowiących integralne czę`ci niniejszej uchwaJy. 

3. Przedmiotem ”lanu miejscowego są tereny zabudowy `ródmiejskiej, mieszkaniowej wielorodzinnej 
z usJugami, zieleni miejskiej, ”arkingów oraz obsJuga komunikacyjna z infrastrukturą techniczną. 

4. Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu miejscowego w skali 1:1000 ”odzielony na arkusze nr 1 i 2; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalin; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu miej-

scowego; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie miejscowym zadaL z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

5. Ustalenia niniejszej uchwaJy okre`lono zgodnie z obowiązującymi standardami, od”owiednio do 
zagadnieL zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym. 

§ 2Ł 1. Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale 1; 
2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 


