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UCHWADA NR XXIX/231/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodar-
czej w Kostrzynie wraz z ukEadem komunikacyjnym miasta zatwierdzonego uchwaEą Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku - etap I

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 20, 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwaEy 
nr XXXVI/330/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji 

gospodarczej w Kostrzynie wraz z ukEadem komu-

nikacyjnym miasta zatwierdzonego uchwaEą Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 
grudnia 2002 roku, zmienionej uchwaEą II/12/2006 
z dnia 27 listopada 2006 Rada Miejska Gminy Ko-

strzyn uchwala, co następuje:

DZIAD I
Zakres obowiązywania uchwaEy

§1.1. Zmienia się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla dziaEek nr ewid. 181/2, 
181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 182/2, 182/3, 182/4, 
182/6, 182/7, 182/8, 182/9, 183/3, 183/4, 183/5, 
183/6, 183/7, 183/9, 183/10, 183/12, 183/13, 
183,14, 183/15, 184, 192, 194/2, 224/2, 224/3, 
224/4, 225 a takre czę[ci dziaEek 191/1, 191/2, 
194/1, 223 i 226 poEoronych w Kostrzynie przy 
ulicy PoznaGskiej, drodze krajowej numer 92 oraz 
ulicy Granicznej, Zborowej, PóEwiejskiej zwany dalej 
Planem.

2. Plan obejmuje teren wskazany na mapie w skali 

1:1000, zawarty wewnątrz granicy obszaru opraco-

wania, stanowiący obszar w póEnocno - zachodniej 
czę[ci miasta Kostrzyn.

3. Mapa w skali 1:1000 wymieniona w ust. 2 sta-

nowi Rysunek Planu, a zarazem zaEącznik nr 1 do 
niniejszej uchwaEy i jest jej integralną czę[cią.

4. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu planu miejscowego stanowi zaEącznik nr 2 
do niniejszej uchwaEy i jest jej integralną czę[cią.

5. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 
zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz w sprawie zasad ich finansowania sta-

nowi zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy i jest jej 
integralną czę[cią.

6. Zmiana oznaczenia ewidencyjnego terenów ob-

jętych Planem dokonana po przystąpieniu do spo-

rządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie zmienia wEa[ciwo[ci niniejszej 
uchwaEy, która obowiązuje wówczas dla nowo wy-

dzielonych lub oznaczonych nieruchomo[ci w zakre-

sie okre[lonym granicą obszaru opracowania.

DZIAD II
Definicje ogólne

ROZDZIAD I
Definicje podstawowe

§2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) obszarze objętym uchwaEą lub obszarze opra-

cowania ｠ nalery przez to rozumieć wszystkie 
nieruchomo[ci lub ich czę[ci, takre wody ot-
warte i inne jednostki przestrzenne, dla których 
przystąpiono do sporządzania miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego zgodnie 

z uchwaEą nr XXXVI/330/2006 Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn z dnia 6 lipca 2006 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszarów aktywizacji gospodarczej 

w Kostrzynie wraz z ukEadem komunikacyjnym 
miasta zatwierdzonego uchwaEą Rady Miej-
skiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 
grudnia 2002 roku, zmienionej uchwaEą Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr II/12/2006 z dnia 
27 listopada 2006 zawarte wewnątrz granicy 
obszaru opracowania wskazanej na Rysunku 

Planu,
2) przepisie szczególnym lub przepisie odrębnym 

｠ nalery przez to rozumieć przepisy prawa inne, 
nir ustawy, na podstawie których uchwalono 
niniejszą uchwaEę,

3) przeznaczeniu dominującym ｠ nalery przez to 
rozumieć podstawowe przeznaczenie terenu, to 
jest takie, w którym profil urytkowania terenu, 
bądp sposób zagospodarowania przewidziany 
dla danego terenu nakazany jest dla co najmniej 

30% powierzchni terenu z zastrzereniem, re 
dopuszcza się zrórnicowane formy przeznacze-

nia dominującego, w tym sankcjonujące kilka 
profili urytkowania bądp sposobów zagospoda-

rowania na okre[lonym terenie, co warunkują 
postanowienia niniejszej uchwaEy, przy czym 
powierzchnię tę okre[la się na podstawie zsu-

1) Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591. Zmiany do ustawy z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

2) Tekst aktu: Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717. Zmiany do ustawy z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635.
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mowania wskapnika intensywno[ci zabudowy 
oraz wskapnika intensywno[ci zagospodaro-

wania odnoszonego do powierzchni zajętej 
przez urządzenia terenu nie będące budynkami; 
w przypadku występowania więcej nir jednego 
przeznaczenia dominującego i równorzędnego 
karde z nich more występować samoistnie, a 
takre wspólnie w dowolnej konfiguracji,

4) przeznaczeniu równorzędnym ｠ nalery przez 
to rozumieć przeznaczenie terenu, które more 
być wprowadzane na danym terenie na rów-

nych prawach z innym przeznaczeniem terenu, 
dominującym lub uzupeEniającym; w przypad-

ku występowania więcej nir jednego przezna-

czenia dominującego i równorzędnego karde 
z nich more występować samoistnie, a takre 
wspólnie w dowolnej konfiguracji,

5) przeznaczeniu tymczasowym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie terenu, które wynika z 
dotychczasowego sposobu urytkowania, lecz 
docelowo ma zostać zastąpione innym przezna-

czeniem wymienionym w przepisach UchwaEy,
6) przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez to 

rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu, to 
jest takie, w którym profil urytkowania terenu, 
bądp sposób zagospodarowania przewidziany 
dla danego terenu nakazany jest dla co najwy-

rej 30% powierzchni terenu z zastrzereniem, 
re dopuszcza się zrórnicowane formy przezna-

czenia uzupeEniającego, w tym sankcjonujące 
kilka profili urytkowania bądp sposobów zago-

spodarowania na okre[lonym terenie, co wa-

runkują postanowienia niniejszej uchwaEy, przy 
czym powierzchnię tę okre[la się na podstawie 
zsumowania wskapnika intensywno[ci zabudo-

wy oraz wskapnika intensywno[ci zagospoda-

rowania odnoszonego do powierzchni zajętej 
przez urządzenia terenu nie będące budynkami; 
w przypadku występowania więcej nir jedne-

go przeznaczenia uzupeEniającego karde z nich 
more występować samoistnie, a takre wspól-
nie w dowolnej konfiguracji z zastrzereniem za-

chowania limitu powierzchni terenu,
7) sektorze ｠ nalery przez to rozumieć umowny 

zespóE Eączący tereny o rórnych funkcjach, 
stanowiący kompleks powiązany wspólnymi 
cechami lokalizacyjnymi, o granicach okre[lo-

nych na Rysunku Planu w oparciu o Eatwo wy-

znaczalne w przestrzeni elementy, w szczegól-
no[ci takie, jak gEówne drogi publiczne, cieki 
wodne, zbiorniki wodne, tereny i linie kolejo-

we, przy czym pojęcie to sEury ujednoliceniu 
uregulowaG przestrzennych w Gminie,

8) terenie ｠ nalery przez to rozumieć wydzielo-

ną nieruchomo[ć, czę[ć nieruchomo[ci bądp 
grupę nieruchomo[ci i ich czę[ci, dla których 
ustalono wspólną funkcję lub wspólne zasady 
zagospodarowania, i dla których okre[lono od-

rębne, indywidualne oznaczenie liczbowo-lite-

rowe nazywane kodem terenu,

9) Uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, wraz 
z nie uchylanymi przepisami uchwaEy Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 
12 grudnia 2002 roku,

10) uchwale pierwotnej ｠ nalery przez to rozu-

mieć uchwaEę Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku,

11) uchwale o przystąpieniu ｠ nalery przez to 
rozumieć uchwaEę nr XXXVI/330/2006 Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 lipca 2006 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów aktywizacji gospo-

darczej w Kostrzynie wraz z ukEadem komu-

nikacyjnym miasta zatwierdzonego uchwaEą 
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 z 
dnia 12 grudnia 2002 roku, zmienioną uchwaEą 
nr II/12/2006 z dnia 27 listopada 2006

12) uciąrliwo[ci ｠ nalery przez to rozumieć cechę 
jako[ciową [rodowiska przestrzennego wyra-

rającą się przekroczeniem warto[ci normatyw-

nych związanych w szczególno[ci z ochroną 
akustyczną, ochroną powietrza atmosferyczne-

go i innymi, okre[lonymi w przepisach odręb-

nych w odniesieniu do elementów skEadowych 
[rodowiska,

13) Ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 

roku Nr 80, poz. 717, z pópniejszymi zmiana-

mi),
2. Dla potrzeb niniejszej uchwaEy na obszarze, 

którego dotyczą jej postanowienia, zmianie ulegają 
definicje uryte w uchwale Rady Miejskiej Gminy Ko-

strzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku, 
w taki sposób, re:

1) funkcja terenu ｠ nalery rozumieć jak definicję 
wskazaną w ust. 1, pkt 3, a w przypadkach 
okre[lonych w niniejszej uchwale warunkowo 
takre w pkt 4,

2) przeznaczenie dopuszczalne ｠ nalery rozumieć 
jak definicję wskazaną w ust. 1, pkt 6, a w 
przypadkach okre[lonych w niniejszej uchwale 
warunkowo takre w pkt 4 i pkt 5,

3) przeznaczenie podstawowe ｠ nalery rozumieć 
jak definicję wskazaną w ust. 1, pkt 3, a w 
przypadkach okre[lonych w niniejszej uchwale 
warunkowo takre w pkt 4,

4) teren ｠ nalery rozumieć jak definicję wskazaną 
w ust. 1, pkt 8,

5) uchwaEę ｠ nalery rozumieć jak definicję wska-

zaną w ust. 1, pkt 9,
3. Dla potrzeb niniejszej uchwaEy na obszarze, któ-

rego dotyczą jej postanowienia, wyEącza się defini-
cję urytą w uchwale Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku:

1) planu.
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ROZDZIAD II
UzupeEniające definicje pojęć i oznaczeG obowią-

zujących w uchwale

§3.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) afiszu informacyjnym ｠ nalery przez to rozu-

mieć dowolny obiekt, w szczególno[ci planszę, 
plakat wraz z podkEadem, element [wietlny 
okre[lany przez jego zewnętrzne krawędzie, 
tablicę, sEurący przede wszystkim celom infor-
macyjnym, to jest wyja[nieniom przeznaczenia 
lub funkcji zlokalizowanej na terenie, do któ-

rego się odnosi, co obejmuje w sobie równier 
obiekty sEurące informowaniu o komercyjnej 
dziaEalno[ci prowadzonej na danym terenie 
względnie wskazujące, jaki podmiot mie[ci się 
na danym terenie, przy czym w szczególno[ci 
nie jest afiszem informacyjnym taki obiekt, któ-

ry prezentuje oferowane przez podmiot produk-

ty lub usEugi,
2) afiszu reklamowym ｠ nalery przez to rozumieć 

dowolny obiekt, w szczególno[ci planszę, pla-

kat wraz z podkEadem, element [wietlny okre-

[lany przez jego zewnętrzne krawędzie, tablicę, 
sEurący przede wszystkim celom reklamowym, 
to jest promowaniu produktów, usEug, przy 
czym w szczególno[ci nie jest afiszem rekla-

mowym taki obiekt, którego funkcja mie[ci się 
w definicji afiszu informacyjnego lub ter który 
w oparciu o przepisy szczególne jest obiektem 

o zblironej strukturze i funkcji, lecz jego bu-

dowę, montar i funkcjonowanie okre[lają te 
przepisy,

3) aktywizacji gospodarczej lub dziaEalno[ci akty-

wizacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć dowol-
ną dziaEalno[ć mieszczącą się w pojęciu profi-
lu usEugowego lub techniczno-produkcyjnego, 
wyszczególnioną w PKWiU, PKD i EKD jako 
dowolna dziaEalno[ć gospodarcza, a więc obej-
mująca między innymi usEugi biurowe, admini-
stracyjne, turystyczne, hotelarskie, gastrono-

miczne, rzemie[lnicze, handlowe, usEugi obsEugi 
komunikacji i transportu drogowego, usEugi w 
zakresie wykonywania wolnych zawodów, a 
takre dziaEalno[ć produkcyjną, magazynową, 
z zastrzereniem, re zakres dostępnych dziaEal-
no[ci na danym terenie more być ograniczany 
w niniejszej uchwale szczególnie w odniesieniu 

do dziaEalno[ci mogącej znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, przy czym definicja ta nie obej-
muje dziaEalno[ci usEug handlu realizowanej 
przez dany podmiot na powierzchni sprzedary 
większej nir 400 m2,

4) atrapie dachowej lub atrapie dachu ｠ nalery 
przez to rozumieć element osEonowy, zakrywa-

jący poEać dachu lub attykę, wysunięty przed 
lico [ciany elewacyjnej, nie będący fragmen-

tem poEaci dachu o tym samym spadku prze-

krywającego przynajmniej 20% powierzchni 
zabudowy budynku lub wyniesiony ponad po-

Eać dachu, nie stanowiący przeciwopadowej 
osEony poEaci dachu,

5) arurowo[ci caEkowitej ｠ nalery przez to rozu-

mieć cechę ogrodzenia polegającą na wprowa-

dzeniu otworów ponirej krawędzi górnej przę-

sEa ogrodzenia, przy czym arurowo[ć odnosi 
się do przestrzeni między sEupami utrzymujący-

mi przęsEo, a takre do przestrzeni między sEu-

pami furty lub bramy,
6) dachu szedowym lub dachu pilastym ｠ nalery 

przez to rozumieć rodzaj dachu, który skEada się 
z pasm dwuspadowych lub jednospadowych z 

pionowymi na[wietlami, sEurących doprowa-

dzeniu [wiatEa naturalnego do wnętrza budyn-

ku, w przekroju poprzecznym pionowym two-

rzący linię Eamaną o ksztaEcie krawędzi piEy,
7) dominującej kolorystyce elewacji ｠ nalery przez 

to rozumieć wykoGczenie barwne powierzch-

ni elementów budowlanych stanowiące nie 
mniej nir 30% caEkowitej powierzchni elewacji 
budynku, z zastrzereniem, re w powierzchnię 
tę nie wlicza się otworów okiennych i drzwio-

wych oraz powierzchni poEaci dachu,
8) dominującej kolorystyce poEaci dachu ｠ nalery 

przez to rozumieć wykoGczenie barwne pokry-

cia dachu, z zastrzereniem, re w powierzchnię 
tę nie wlicza się kominów, frontów kafrów, lu-

karn i innych elementów modyfikujących poEać 
dachu, a takre otworów okiennych i wyEazów,

9) drobnej dziaEalno[ci handlowej lub drobnym 
handlu ｠ nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć 
polegającą na prowadzeniu handlu, realizacja 
którego stawia niewielkie wymagania co do 

wielko[ci powierzchni przeznaczonych na tę 
dziaEalno[ć, co oznacza, re powierzchnia netto 
handlu obejmująca pomieszczenia przeznaczone 
na realizację tej dziaEalno[ci nie more przekra-

czać Eącznie 150 m2, przy czym nie jest drobną 
dziaEalno[cią handlową taka dziaEalno[ć, która 
nalery do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko przyrodnicze,

10) drobnej dziaEalno[ci usEugowej lub drobnej 
usEudze ｠ nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć 
polegającą na [wiadczeniu usEug, realizacja 
których stawia niewielkie wymagania co do 

wielko[ci powierzchni przeznaczonych na tę 
dziaEalno[ć, co oznacza, re powierzchnia netto 
usEug obejmująca pomieszczenia przeznaczone 
na realizację tej dziaEalno[ci nie more przekra-

czać Eącznie 150 m2, przy czym nie jest drobną 
dziaEalno[cią usEugową taka dziaEalno[ć, która 
nalery do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko przyrodnicze,

11) ekranie akustycznym ｠ nalery przez to ro-

zumieć przegrodę lub ogrodzenie o struktu-

rze umorliwiającej redukcję bądp pochEanianie 
haEasu emitowanego po jednej bądp obu stro-

nach, wykonaną z dowolnego materiaEu i o wy-

soko[ci uzasadnionej względami ochrony aku-

stycznej, dopuszczanej odrębnymi przepisami 
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szczególnymi, stanowiące osEonę przed haEa-

sem pochodzącym z terenów zabudowy usEu-

gowej wszystkich typów, z terenów zabudowy 
techniczno-przemysEowej wszystkich typów, z 
terenów aktywizacji gospodarczej, z terenów 
komunikacji i transportu drogowego obejmu-

jącego drogi publiczne, z terenów obsEugi ko-

munikacji i transportu, z terenów infrastruktury 
kolejowej,

12) funkcji ｠ nalery przez to rozumieć jedną z 
postaci dziaEalno[ci, aktywno[ci urytkowej 
lub wariantów profilu urytkowania, przy czym 
funkcja stanowi aspekt przeznaczenia,

13) funkcji dominującej ｠ nalery przez to rozu-

mieć jedną z postaci dziaEalno[ci, aktywno[ci 
urytkowej lub wariantów profilu urytkowania, 
który uznaje się za jedyny lub jeden z aspektów 
akceptowanych przeznaczenia dominującego, 
okre[lając tym samym, re dana funkcja mie[ci 
się w pojęciu przeznaczenia dominującego,

14) funkcji uzupeEniającej ｠ nalery przez to rozu-

mieć jedną z postaci dziaEalno[ci, aktywno[ci 
urytkowej lub wariantów profilu urytkowania, 
który uznaje się za jedyny lub jeden z aspektów 
akceptowanych przeznaczenia uzupeEniającego, 
okre[lając tym samym, re dana funkcja mie[ci 
się w pojęciu przeznaczenia uzupeEniającego,

15) intensywno[ci zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć powierzchnię dziaEki zajętą przez bu-

dynki,
16) intensywno[ci zagospodarowania ｠ nalery 

przez to rozumieć powierzchnię dziaEki zajętą 
przez budowle i obiekty maEej architektury,

17) katalogu funkcji i przedsięwzięć ｠ nalery przez 
to rozumieć zapisy par. 9 do par. 16 UchwaEy, 
okre[lającą zestaw dopuszczanych na danym 
terenie przedsięwzięć poprzez odwoEanie do 
symbolu literowo-liczbowego,

18) kategoria (w odniesieniu do funkcji i przed-

sięwzięć) lub kategoria funkcji i przedsięwzięć 
｠ nalery przez to rozumieć umowne oznacze-

nie literowo-liczbowe stosowane porządkowo 
w tre[ci uchwaEy, oznaczające umowny zakres 
dopuszczanych na danym terenie funkcji i przed-

sięwzięć okre[lonych w rozporządzeniu z dnia 
9 listopada 2004 roku w sprawie okre[lenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz szczególnych 
uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o od-

dziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku 
Nr 257, poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 
769, z 2007 roku Nr 158, poz. 1105), wedEug 
kodu ｧlitera-my[link-liczbaｦ, przy czym nazwy 
kategorii nalery traktować jako umowne, nie 
wyznaczające funkcji terenu,

19) kącie nachylenia poEaci dachowych lub kącie 
nachylenia poEaci dachu ｠ nalery przez to ro-

zumieć kąt, jaki powstaje pomiędzy umowną 
pEaszczyzną poziomą lub umowną linią pozio-

mą, a pEaszczyzną wyznaczaną przez krokwie 
lub pEaszczyzną wyznaczaną przez wierzchnie 
elementy pokrycia dachu lub ter krawędzią 
krokwi, wyraroną w stopniach lub procen-

tach, przy czym zaznacza się, re w stosunku 
do wyznaczanych warto[ci dopuszcza się dla 
nie więcej nir 5% powierzchni dachu warto[ć 
kąta nachylenia poEaci dachowych rórną o nie 
więcej nir 2º od podanych warto[ci i jedynie 
w odniesieniu do caEo[ciowo traktowanych 
elementów poEaci, w szczególno[ci takich jak 
kafry,

20) kodzie terenu ｠ nalery przez to rozumieć ozna-

czenie literowo-liczbowe, zawierające liczbowe 
w zapisie rzymskim oznaczenie umowne okre-

[lające sektor, następnie poprzedzoną my[lni-
kiem liczbę porządkową wyraroną w cyfrach 
arabskich oraz oznaczenie literowe durymi li-
terami alfabetu EaciGskiego wskazujące prze-

znaczenie terenu ｠ jego funkcję dominującą, 
przy czym dla terenów komunikacji i transportu 

drogowego dopuszcza się stosowanie indeksu 
dolnego okre[lającego klasę drogi,

21) kolorystyce NCS ｠ nalery przez to rozumieć 
powszechny w budownictwie standard okre-

[lania barw dla zrórnicowanych grup materia-

Eowych, przy czym standard NCS odnosi się w 
szczególno[ci do powEok, farb i lakierów stoso-

wanych na podEorach o zawarto[ci skEadników 
mineralnych,

22) kolorystyce RAL ｠ nalery przez to rozumieć 
powszechny w budownictwie standard okre-

[lania barw dla zrórnicowanych grup materia-

Eowych, przy czym standard RAL odnosi się 
w szczególno[ci do powEok, farb i lakierów z 
tworzyw sztucznych stosowanych na metalu, 
drewnie i tworzywach sztucznych,

23) lukarnie lub kafrze ｠ nalery przez to rozumieć 
element zmieniający poEać dachu i wystający 
ponad zasadniczą jego powierzchnię, miesz-
czący okno lub na[wietle poddasza, nakryty 
jedno- lub dwuspadowym fragmentem dachu, 
sEurący do[wietlaniu poddasza za po[redni-
ctwem pionowej powierzchni jako miejsca lo-

kalizacji okna lub na[wietla,
24) naturalnym kolorze materiaEu ｠ nalery przez 

to rozumieć kolor stanowiący kolor elewacji, 
charakterystyczny dla materiaEu w stanie na-

turalnym w odniesieniu do materiaEów budow-

lanych, które nie są przetwarzane, charakte-

rystyczny dla koloru tego materiaEu w stanie 
przetworzonym, je[li w momencie wbudowy-

wania go nie zmienia on swojego koloru i faktu-

ry, nie wymagającego dla uzyskania urytkowej 
trwaEo[ci powlekania bądp osEaniania warstwą 
barwną, zmieniającą naturalny kolor materiaEu, 
w szczególno[ci powEokami malarskimi, tyn-

karskimi, z tworzyw sztucznych i innych,
25) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć umowną linię definiującą minimal-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 Poz. 2904｠ 16374 ｠

ną odlegEo[ć, w jakiej dopuszcza się sytuowa-

nie budynków od terenów o innych funkcjach, 
wyznaczoną na Rysunku Planu,

26) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć umowną linię definiującą obowiązują-

cą odlegEo[ć, w jakiej nakazuje się sytuowanie 
budynków od terenów o innych funkcjach, wy-

znaczoną na Rysunku Planu,
27) powierzchni biologicznie czynnej｠ nalery 

przez to rozumieć definicję okre[loną w prze-

pisach odrębnych, w tym w szczególno[ci po-

wierzchnie zdolne do utrzymania wegetacji ro-

[lin, zdatne do utrzymywania zieleni,
28) szeroko[ci dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć 

odlegEo[ć między granicami dziaEki prostopad-

Eymi lub zblironymi do prostopadEych do fron-

towej granicy dziaEki, z zastrzereniem, re jest 
to odlegEo[ć minimalna między tymi dwiema 
granicami, a w okre[lonych w Uchwale przy-

padkach minimalna odlegEo[ć na obszarze zdat-
nym pod zabudowę,

29) sztukaterii elewacyjnej ｠ nalery przez to rozu-

mieć element lub elementy zdobienia elewacji, 
wykonywane w szczególno[ci w obramieniach 
otworów okiennych, drzwiowych, bramnych, a 
takre w postaci tralek balustrad zewnętrznych, 
nawiązujące stylistyką do architektury klasycz-
nej i klasycyzującej,

30) terenie aktywizacji gospodarczej, terenie na 
cele aktywizacji gospodarczej lub terenie zwią-

zanym z aktywizacją gospodarczą ｠ nalery 
przez to rozumieć teren, na którym dopuszcza 
się dziaEalno[ć zgodną z definicją aktywizacji 
gospodarczej,

31) totemie ｠ nalery przez to rozumieć wolnosto-

jącą konstrukcję sEurącą do eksponowania in-

formacji lub reklamy w przestrzeni, o postaci 
sEupa lub afisza umieszczonego na sEupie,

32) typologii lub typologii architektonicznej ｠ nalery 
przez to rozumieć wzorzec cech architektonicz-
nych dla wskazanego typu zabudowy definiują-

cy zestaw cech podstawowych lub uznanych za 

niezbędne do utrzymania, sEurący do porówny-

wania obiektów istniejących i projektowanych w 
celu ich wzajemnego dostosowania i uzyskania 

Eadu przestrzennego na poziomie typów budyn-

ków, w szczególno[ci odnoszący się do obrysu 
rzutu, ilo[ci kondygnacji, zagadnieG obecno[ci 
lub braku symetrii, geometrii dachu,

33) uzupeEniającej kolorystyce elewacji ｠ nalery 
przez to rozumieć wykoGczenie barwne po-

wierzchni elementów budowlanych, w szcze-

gólno[ci detali architektonicznych, o[ciery, 
wypeEnienia wnęk i innych, stanowiące mniej 
nir 30% caEkowitej powierzchni elewacji bu-

dynku, z zastrzereniem, re w powierzchnię 
tę nie wlicza się otworów okiennych i drzwio-

wych oraz powierzchni poEaci dachu,
34) uzupeEniającej kolorystyce poEaci dachu ｠ na-

lery przez to rozumieć wykoGczenie barwne 

kominów, frontów kafrów, lukarn i innych ele-

mentów modyfikujących poEać dachu, a takre 
otworów okiennych i wyEazów, z zastrzere-

niem, re w powierzchnię tę nie wlicza się za-

sadniczego pokrycia dachu,
35) wskapniku arurowo[ci caEkowitej ｠ nalery 

przez to rozumieć warto[ć wyraroną w pro-

centach, a okre[lającą stosunek powierzchni 
wszystkich otworów i prze[witów zlokalizowa-

nych ponirej krawędzi górnej ogrodzenia,
36) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 

przez to rozumieć warto[ć wyraroną w pro-

centach, a okre[lającą stosunek powierzchni 
zabudowanej wszystkimi budynkami na danej 

dziaEce do powierzchni dziaEki lub stosunek po-

wierzchni zabudowanej wszystkimi budynkami 

na danym terenie do powierzchni terenu,
37) wskapniku intensywno[ci zagospodarowania 

｠ nalery przez to rozumieć warto[ć wyraro-

ną w procentach, a okre[lającą stosunek po-

wierzchni zagospodarowanej, to jest zakrytej 
przez wszystkie budowle i obiekty maEej archi-
tektury, na danej dziaEce do powierzchni dziaEki 
lub stosunek powierzchni zagospodarowanej 

na danym terenie do powierzchni terenu, z za-

strzereniem, re do powierzchni zagospodaro-

wanej nie wlicza się powierzchni zabudowy,
38) zabudowie wolno stojącej ｠ nalery przez to 

rozumieć taką formę zabudowy, która polega 
na lokalizowaniu budynku na dziaEce w sposób 
zachowujący odlegEo[ci przewidziane w prze-

pisach odrębnych jako podstawowe od kardej 
granicy dziaEki jako odlegEo[ci minimalne,

39) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery 
przez to rozumieć pojedyncze drzewa, krzewy, 
ich grupy, wraz z zajmowanym stanowiskiem, 
a takre pnącza i byliny.

2. Dla potrzeb niniejszej uchwaEy na obszarze, 
którego dotyczą jej postanowienia, zmianie ulegają 
definicje uryte w uchwale Rady Miejskiej Gminy Ko-

strzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku 
w taki sposób, re:

1) wskapnik intensywno[ci zabudowy ｠ nalery ro-

zumieć jak definicję wskazaną w ust. 1, pkt 36.
3. Dla potrzeb niniejszej uchwaEy na obszarze, któ-

rego dotyczą jej postanowienia, wyEącza się defini-
cje uryte w uchwale Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku:

1) dziaEalno[ci gospodarczej ｠ którą zastępuje się 
definicjami wskazanymi w ust. 1, pkt 3,

2) linii zabudowy ｠ którą zastępuje się definicjami 
wskazanymi w ust. 1, pkt 25 i pkt 26.

ROZDZIAD III
Symbole i oznaczenia uryte w uchwale i na ry-

sunku planu

§4. Oznaczenia obowiązujące w Uchwale
1. Na obszarze opracowania uchyla się oznacze-

nia i symbole uryte w uchwale Rady Miejskiej Gmi-
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ny Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 
roku i wprowadza jako obowiązujące oznaczenia i 
symbole, o jakich mowa w niniejszym paragrafie 
oraz w §5.

2. Obowiązującym oznaczeniem w Uchwale stano-

wiącym jednoznaczne odniesienie ustaleG zagospo-

darowania przestrzennego i zabudowy do konkret-

nej czę[ci obszaru opracowania jest kod terenu.
3. Obowiązującym obja[nieniem wskazującym 

lokalizację terenu w odniesieniu do wyznaczonego 
sektora jest oznaczenie liczbą rzymską na począt-
ku kodu terenu, przy czym oznaczenie to more nie 
dotyczyć terenów specjalnych, w szczególno[ci ta-

kich, jak wybrane tereny infrastruktury, ze szczegól-
nym uwzględnieniem drogowej.

4. Obja[nienia, o jakich mowa w ust. 3 mogą 
przyjmować warto[ć II lub IV w obrębie obszaru 
opracowania.

5. Obowiązującym obja[nieniem umownym wska-

zującym przeznaczenie dominujące jest literowe 
oznaczenie na koGcu kardego kodu terenu, przy 
czym dopuszcza się oznaczenia podwójne rozdzie-

lone uko[nikiem.
6. Obja[nienia, o jakich mowa w ust. 5, mogą być 

tworzone ze skrótów, których znaczenie obowiązu-

je wedEug ponirszego zestawienia:
1) MJ ｠ co nalery rozumieć jako teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym teren za-

budowy wolno stojącej i blipniaczej, występu-

jący w zestawieniu z U/MJ,
2) U ｠ co nalery rozumieć jako teren zabudowy 

usEugowej, w tym teren zabudowy usEug rór-
nych, to jest wszystkich pól dziaEalno[ci klasy-

fikowanych w przepisach odrębnych jako usEu-

gi, z wyEączeniem usEug handlu realizowanych 
na powierzchni netto przekraczającej 400 m2, 
występujący w zestawieniu U/MJ,

3) UH ｠ co nalery rozumieć jako teren zabudowy 
usEug handlu, z dopuszczeniem usEug handlu reali-
zowanych na powierzchni sprzedary nie przekra-
czającej 2000 m2, występujący samodzielnie UH,

4) P ｠ co nalery rozumieć jako teren zabudowy 
techniczno-produkcyjnej, w tym zabudowy 
techniczno-produkcyjnej wielkopowierzchnio-

wej związanej w szczególno[ci z produkcją i 
skEadowaniem dóbr, występujący samodzielnie 
P oraz w zestawieniu P/PA,

5) PA ｠ co nalery rozumieć jako teren zabudo-

wy techniczno-produkcyjnej, w tym teren za-

budowy techniczno-produkcyjnej związanej z 
produkcją i skEadowaniem dóbr, teren lokalizo-

wania aktywizacji gospodarczej, polegającej na 
wprowadzaniu w szczególno[ci usEug, handlu, 
drobnej produkcji lub dowolnej kombinacji wy-

mienionych funkcji, z wyEączeniem usEug han-

dlu realizowanych na powierzchni sprzedary 
przekraczającej 400 m2, występujący w zesta-

wieniu P/PA,
6) ZN ｠ co nalery rozumieć jako teren zieleni nie-

urządzonej, występujący w zestawieniu IF/ZN,

7) RI ｠ co nalery rozumieć jako teren urządzeG po-

lowych obsEugujących uprawy polowe, w tym 
urządzenia melioracyjne,

8) KS ｠ co nalery rozumieć jako teren obsEugi ko-

munikacji i transportu drogowego, w tym stacji 
paliw i stacji obsEugi pojazdów,

9) EE ｠ co nalery rozumieć jako teren infrastruktu-

ry ｠ urządzeG elektroenergetycznych,
10) IF ｠ co nalery rozumieć jako teren z prawem 

zabudowy na cele infrastruktury technicznej, 
występujący w zestawieniu IF/ZN,

a ponadto w odniesieniu do terenów komunikacji 

oraz komunikacji i transportu drogowego

11) Kp ｠ co nalery rozumieć jako teren komuni-
kacji i transportu drogowego, wyznaczony dla 
drogi o klasie GP,

12) Kg ｠ co nalery rozumieć jako teren komuni-
kacji i transportu drogowego, wyznaczony dla 
drogi o klasie G,

13) Kz ｠ co nalery rozumieć jako teren komuni-
kacji i transportu drogowego, wyznaczony dla 
drogi o klasie Z,

14) Ki ｠ co nalery rozumieć jako teren komuni-
kacji i transportu drogowego, wyznaczony dla 
drogi o klasie L.

§5. Oznaczenia obowiązujące na Rysunku Planu
1. Ilekroć w uchwale wskazano oznaczenia od-

biegające od ustalonych jako podstawowe w rozpo-

rządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 

roku Nr 164, poz. 1587), przyjęto je na podstawie 
par. 8, ust. 4 tego rozporządzenia jako oznaczenia 
uzupeEniające dla niewystępujących w rozporządze-

niu oraz mieszane dla kombinacji wszystkich ozna-

czeG.
2. Obowiązującymi oznaczeniami na Rysunku Planu 

są oznaczenia uryte w uchwale, wskazane w §4.
3. Obowiązującym oznaczeniem na Rysunku Pla-

nu są barwne pola powiązane z obja[nieniem lite-

rowym dominującego przeznaczenia terenu w taki 
sposób, re:

1) je[li w kodzie zawarto pojedyncze obja[nienie 
literowe, kolor tEa odpowiada temu obja[nieniu, 
a otok nie występuje,

2) je[li w kodzie zawarto podwójne obja[nienie 
literowe, kolor tEa odpowiada pierwszemu ob-

ja[nieniu literowemu, a kolor otoku drugiemu 
obja[nieniu literowemu.

4. W odniesieniu do podejmowanych dziaEaG inwe-

stycyjnych polegających na budowie, rozbudowie, 
modernizacji, przebudowie, lecz nie na remoncie, 
obowiązującym odniesieniem dla realizacji zagospo-

darowania terenu i jego zabudowy są oznaczenia 
ujęte w legendzie i na Rysunku Planu, które w takim 
przypadku uznaje się za nakazy, a którymi są:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linia rozgraniczająca tereny o rórnym przezna-

czeniu,
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3) obowiązująca linia zabudowy,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy,

ROZDZIAD IV
Relacje prawne ustaleG uchwaEy

§6. Relacja do uchwaEy pierwotnej
1. O ile w tre[ci UchwaEy nie okre[lono inaczej, 

wszelkie ustalenia przestrzenne odnoszące się do 
obszaru opracowania lub dowolnej czę[ci obszaru 
opracowania zastępują odno[ne zapisy z uchwaEy 
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 
12 grudnia 2002 roku, uchylając warno[ć zapisów 
uchwaEy pierwotnej odnoszących się do ustaleG 
ogólnych i szczegóEowych,

2. Zgodnie z brzmieniem ust. 1 zapisy niniejszej 

UchwaEy są autonomiczne w zakresie egzekwowa-

nia ustaleG prawa miejscowego w odniesieniu do 
obszaru opracowania oznaczonego na rysunku pla-

nu, a nie uchylone zapisy uchwaEy Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 
2002 roku pozostają autonomiczne jedynie w od-

niesieniu do terenów pozostających poza obszarem 
opracowania niniejszej UchwaEy.

DZIAD III
Przepisy ogólne

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów

§7. Dla obszaru opracowania niniejszej UchwaEy 
ustala się zakaz wprowadzania przeznaczenia a za-

razem funkcji innych, nir okre[lone w Uchwale.

§8.1. Na terenach, na których nie wskazano mor-
liwo[ci realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, zakazuje się ich wpro-

wadzania.

2. Ustala się obowiązujące w Uchwale stosowa-

nie kategorii przedsięwzięć okre[lających zakres do-

puszczalnych przedsięwzięć wedEug katalogu zdefi-
niowanego w §9 do §16.

§9. Kategoria P-4 (obszary techniczno-produkcyj-
ne i usEug)

1. W zakresie kategorii P-4 zakazuje się przezna-

czenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §2, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

2. W zakresie kategorii P-4 dopuszcza się przezna-

czenie terenów polegające na wprowadzaniu funkcji 

i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, wymienionych w §3, ust. 1, rozporzą-

dzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre-

[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz szczególnych uwa-

runkowaG związanych z kwalifikowaniem przedsię-

wzięć do sporządzania raportu o oddziaEywaniu na 
[rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573, 
z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 roku Nr 158, 
poz. 1105), z zastrzereniem, re zakazuje się wpro-

wadzania funkcji i przedsięwzięć wymienionych w 
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 7, pkt 9, pkt 
10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 16, pkt 18, 
pkt 19, pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 
25, pkt 26, pkt 27, pkt 28, pkt 29, pkt 30, pkt 31, 
pkt 32, pkt 36, pkt 38, pkt 39, pkt 40 lit. a, pkt 40 
lit. b, pkt 40 lit. c, pkt 41 lit. b, pkt 42 lit. a, pkt 42 
lit. b, 42 lit. c, pkt 43, pkt 44, pkt 45, pkt 47, pkt 
48, pkt 49, pkt 50, pkt 51, pkt 54, pkt 55, pkt 56, 
pkt 57, pkt 58, pkt 59, pkt 60, pkt 61, pkt 62, pkt 
64, pkt 65, pkt 66, pkt 67, pkt 71, pkt 73, pkt 74, 
pkt 75, pkt 76, pkt 77, pkt 78, pkt 79, pkt 84, pkt 
84a, pkt 85, pkt 87, pkt 88, pkt 89, pkt 90 lit. a, 
pkt 90 lit. b, pkt 90a, pkt 91, pkt 92.

§10. Kategoria P-3 (obszary techniczno-produk-

cyjne i usEug)
1. W zakresie kategorii P-3 zakazuje się przezna-

czenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §2, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

2. W zakresie kategorii P-3 dopuszcza się przezna-

czenie terenów polegające na wprowadzaniu funkcji 
i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, wymienionych w §3, ust. 1, rozporzą-

dzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre-

[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz szczególnych uwa-

runkowaG związanych z kwalifikowaniem przedsię-

wzięć do sporządzania raportu o oddziaEywaniu na 
[rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573, 
z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 roku Nr 158, 
poz. 1105), z zastrzereniem, re zakazuje się wpro-

wadzania funkcji i przedsięwzięć wymienionych w 
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 
lit. a, pkt 8 lit. b, pkt 8 lit. c, pkt 8 lit. d, pkt 8 lit. 
e, pkt 8 lit. f, pkt 8 lit. g, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 
12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 18, pkt 19, 
pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 25, pkt 
26, pkt 27, pkt 28, pkt 29, pkt 30, pkt 31, pkt 32, 
pkt 33, pkt 34, pkt 36, pkt 37, pkt 38, pkt 39, pkt 
40 lit. a, pkt 40 lit. b, pkt 40 lit. c, pkt 41 lit. b, pkt 
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42 lit. a, pkt 42 lit. b, 42 lit. c, pkt 43, pkt 44, pkt 
45, pkt 47, pkt 48, pkt 49, pkt 50, pkt 51, pkt 54, 
pkt 55, pkt 56, pkt 57, pkt 58, pkt 59, pkt 60, pkt 
61, pkt 62, pkt 63, pkt 64, pkt 65, pkt 66, pkt 67, 
pkt 71, pkt 72, pkt 73, pkt 74, pkt 75, pkt 76, pkt 
77, pkt 78, pkt 79, pkt 84, pkt 84a, pkt 85, pkt 87, 
pkt 88, pkt 89, pkt 90 lit. a, pkt 90 lit. b, pkt 90a, 
pkt 91, pkt 92.

§11. Kategoria P-1 (obszary techniczno-produk-

cyjne i usEug)
1. W zakresie kategorii P-1 zakazuje się przezna-

czenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w 2, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

2. W zakresie kategorii P-1 zakazuje się przezna-

czenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §3, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

§12. Kategoria D-2 (infrastruktura drogowa)

1. W zakresie kategorii D-2 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §2, ust. 
1, rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w 
sprawie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
szczególnych uwarunkowaG związanych z kwalifi-
kowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku 
Nr 257, poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 
2007 roku Nr 158, poz. 1105), z zastrzereniem, re 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 29 i pkt 30, a takre niezbędną 
infrastrukturę obsEugującą jedynie te tereny.

2. W zakresie kategorii D-2 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §3, ust. 
1, rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w 
sprawie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
szczególnych uwarunkowaG związanych z kwalifi-

kowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku 
Nr 257, poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 
2007 roku Nr 158, poz. 1105), z zastrzereniem, re 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 56, a takre niezbędną infra-

strukturę obsEugującą jedynie te tereny.

§13. Kategoria D-1 (infrastruktura drogowa)

1. W zakresie kategorii D-1 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §2, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

2. W zakresie kategorii D-1 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §3, ust. 
1, rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w 
sprawie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
szczególnych uwarunkowaG związanych z kwalifi-
kowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku 
Nr 257, poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 
2007 roku Nr 158, poz. 1105), z zastrzereniem, re 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 56, a takre niezbędną infra-

strukturę obsEugującą jedynie te tereny.

§14. Kategoria E-1 (infrastruktura elektroenerge-

tyczna)

1. W zakresie kategorii E-1 zakazuje się przezna-

czenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §2, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

2. W zakresie kategorii E-1 zakazuje się przezna-

czenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §3, ust. 
1, rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w 
sprawie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
szczególnych uwarunkowaG związanych z kwalifi-
kowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
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oddziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku 
Nr 257, poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 
2007 roku Nr 158, poz. 1105), z zastrzereniem, re 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 7, a takre niezbędne drogi ob-

sEugujące jedynie te tereny.

§15. Kategoria V-2 (infrastruktura obsEugi komu-

nikacji i transportu drogowego)

1. W zakresie kategorii V-2 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §2, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

2. W zakresie kategorii V-2 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §3, ust. 
1, rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w 
sprawie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
szczególnych uwarunkowaG związanych z kwalifi-
kowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku 
Nr 257, poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 
2007 roku Nr 158, poz. 1105), z zastrzereniem, re 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 35, pkt 53 i pkt 70, a takre 
niezbędne drogi obsEugujące jedynie te tereny.

§16. Kategoria V-1 (infrastruktura obsEugi komu-

nikacji i transportu drogowego)

1. W zakresie kategorii V-1 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §2, ust. 1, 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w spra-

wie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegól-
nych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaEy-

waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257, 
poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 2007 
roku Nr 158, poz. 1105).

2. W zakresie kategorii V-1 zakazuje się prze-

znaczenia terenów polegającego na wprowadzaniu 
funkcji i przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymienionych w §3, ust. 
1, rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w 
sprawie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
szczególnych uwarunkowaG związanych z kwalifi-
kowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 

oddziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 roku 
Nr 257, poz. 2573, z 2005 roku Nr 92, poz. 769, z 
2007 roku Nr 158, poz. 1105), z zastrzereniem, re 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 35 i pkt 70, a takre niezbędne 
drogi obsEugujące jedynie te tereny.

§17. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i le[-
nych

1. Na obszarze opracowania nie zmienia się trwale 
przeznaczenia gruntów organicznych.

2. Na obszarze opracowania nie zmienia się trwa-

le przeznaczenia gruntów rolnych, które zostaEy jur 
uprzednio przeznaczone na cele nierolnicze.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§18. Ograniczenia typologii architektonicznych

Wprowadza się jako obowiązujące w Uchwale 
okre[lenia ukEadów przestrzennych budynków, to 
jest umownie okre[lonych przyblironych form rzu-

tu, który:
1) more przybierać ksztaEt zwartego regularnego pro-

stokąta, o proporcjach boków wyraronych wskap-
nikiem nie większym nir 0,6, oznaczany ｧOｦ,

2) more przybierać ksztaEt dwu rozwartych pod 
kątem prostym ramion, karde o rzucie prosto-

kąta, oznaczany ｧLｦ,
3) more przybierać ksztaEt zwartego prostokąta z 

dodatkowym mniejszym prostokątem usytuo-

wanym pod kątem prostym w taki sposób, by 
oba prostokąty byEy wy[rodkowane, oznacza-

ny ｧTｦ,
4) more przybierać ksztaEt zwartego prostokąta z 

dodatkowymi dwoma mniejszymi prostokątami 
usytuowanymi pod kątem prostym przylegEymi 
do dwu koGców większego po tej samej stronie 
osi podEurnej prostokąta większego, oznacza-

ny ｧUｦ,
5) more przybierać ksztaEt zwartego prostokąta z 

dodatkowymi dwoma mniejszymi prostokątami 
usytuowanymi pod kątem prostym przylegEymi 
do dwu koGców większego po przeciwnej stro-

nie osi podEurnej prostokąta większego, ozna-

czany ｧZｦ,
6) more przybierać ksztaEt dwóch równolegEych 

prostokątów poEączonych ustawionym do nich 
pod kątem prostym trzecim prostokątem przy-

legEym w pobliru poEowy dEugo[ci kardego z 
równolegEych prostokątów, oznaczany ｧHｦ,

7) more przybierać inny ksztaEt, w tym ksztaEt nie-

regularny, oznaczany ｧXｦ.

§19. Ograniczenia dopuszczalnych zakresów ko-

lorystycznych

1. Nakazuje się stosowanie do przepisów ograni-
czających zastosowanie kolorystyki budynków do 
zakresów kolorystycznych okre[lonych symbolami 
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literowo-cyfrowymi ujętymi w przepisach szczegó-

Eowych w powiązaniu z przepisami ogólnymi.
2. Jako odniesienie obowiązujące są standardy 

RAL i NCS wymienione w zapisach UchwaEy.
3. Niezalernie od zakresów kolorystycznych do-

puszcza się stosowanie bez ograniczeG naturalnych 
kolorów materiaEów budowlanych, o ile ich barwa 
nie będzie zmieniana powEokami malarskimi, tynkar-
skimi bądp innymi, zakrywającymi naturalny kolor 
materiaEu.

4. Zawsze, ilekroć barwa nie zostaEa ujęta ani jako 
kolor wykluczony, ani jako kolor dopuszczony, na-

kazuje się dobranie takiego porównywalnego koloru 
nie występującego w standardach wymienionych w 
ust. 2, który odpowiadać będzie kolorom dopusz-
czonym do stosowania na terenach, dla których 
okre[lono w Uchwale dopuszczenia, a odpowiadać 
kolorom nie zakazanym do stosowania na terenach, 
dla których okre[lono w Uchwale zakazy.

5. Ilekroć dopuszczony jest kolor jako dominujący 
kolor elewacji, dopuszcza się jego stosowanie takre 
jako uzupeEniający kolor poEaci dachowej.

6. Ilekroć dopuszczony jest kolor jako dominujący 
kolor elewacji, dopuszcza się równier stosowanie 
tego koloru w wersji lakierów metalicznych i perEo-

wych, o ile dotyczy to terenów, w których przezna-

czeniem podstawowym jest funkcja techniczno-pro-

dukcyjna wszystkich typów, usEugowa wszystkich 
typów, w tym usEugi handlu, usEugi nauki, usEugi 
sEurby zdrowia, usEugi administracji, usEugi kultury, 
lecz nie drobne usEugi i drobny handel.

7. Ilekroć budynek more posiadać dach pEaski lub 
nieregularny wielospadowy, a widoczno[ć poEaci 
dachowych nie występuje ze względu na peEne ich 
przysEonięcie attykami dopuszcza się stosowanie 
wszystkich odcieni szaro[ci oraz czerni jako domi-
nujących kolorów poEaci dachowych.

8. Ograniczenia w zakresie kolorystyki nie są 
ograniczeniami dotyczącymi kolorystyki na afiszach 
i totemach reklamowych, afiszach i totemach infor-
macyjnych, dla których kolorystykę dopuszcza się 
ustalać dowolnie.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§20. Zasady ogólne

1. Na obszarze opracowania ochrona dziedzictwa 
kulturowego polega w szczególno[ci na:

1) wyznaczeniu cech obiektów architektonicz-

nych, dla których okre[lono podwyrszony 
standard wykonania.

§21. Ochrona reliktów archeologicznych

1. Nakazuje się ochronę znalezisk archeologicz-
nych i reliktów archeologicznych wedEug przepisów 
odrębnych.

2. Nakazuje się, dla ochrony archeologicznego dzie-

dzictwa kulturowego, uzgadniania z WUOZ w Pozna-

niu prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem 
i zabudowaniem terenu w celu ustalenia obowiązują-

cego inwestora zakresu badaG archeologicznych.

ROZDZIAD IV
SzczegóEowe zasady scalania i podziaEu nierucho-

mo[ci

§22. Tereny objęte scalaniem i podziaEem
Nie ustala się obszarów objętych scalaniem i po-

dziaEem nieruchomo[ci.

§23. Zasady ogólne

1. Nakazuje się podziaEy nieruchomo[ci wyzna-

czone przez linie rozgraniczające tereny o rórnym 
sposobie zagospodarowania.

2. Na obszarze opracowania nie występują obo-

wiązujące linie podziaEów.
3. Je[li nie okre[lono tego inaczej, nakazuje się 

podziaEy geodezyjne, w wyniku których wszystkie 
wydzielane dziaEki mają granice z terenami publicz-
nymi i dostęp do nich.

4. Na wszystkich terenach zabudowy zakazuje się 
podziaEu dziaEek, wskutek którego nowo wydzielona 
dziaEka wymuszaEaby sEurebno[ć na innej dziaEce, 
o ile taka sEurebno[ć nie jest ustanowiona w dniu 
wej[cia w rycie przepisów UchwaEy, z wyEączeniem 
przypadków, o których mowa w ust. 5.

5. Dopuszcza się okre[lanie sEurebno[ci jedynie w 
odniesieniu do terenu II-01U/MJ, o ile dostęp zostanie 
zapewniony przez sEurebno[ć wyznaczoną na dziaE-
ce niezabudowanej radnym budynkiem, a szeroko[ć 
dziaEki nie będzie mniejsza nir 6,0m o ile sEurebno[ć 
ma dotyczyć obsEugi jednej dziaEki i mniejsza nir 12,0 
m o ile sEurebno[ć ma dotyczyć więcej nir jednej 
dziaEki, przy czym szeroko[ci te muszą odpowiadać 
wymogom przepisów odrębnych, w tym wynikającą 
z relacji funkcji do szeroko[ci ewentualnego pasa te-

renu obsEugi komunikacyjnej, w tym w szczególno[ci 
w odniesieniu do ochrony przeciwporarowej, dostę-

pu sEurb miejskich, zasad bezpieczeGstwa.
6. Dopuszcza się, takre w sytuacji, w której tre[ć 

UchwaEy wskazuje zakaz podziaEów geodezyjnych, 
takie niewielkie zmiany przebiegu granic, które sEurą 
regulacji granic nieruchomo[ci wskutek ugody za-

interesowanych stron i nie powodują powstawania 
nowych dziaEek względnie konieczno[ci ustalania 
nowej sEurebno[ci dla obsEugi jednej z dziaEek, któ-

rych granice podlegają korekcie.
7. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek dla potrzeb 

lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury.

§24. Zasady podziaEu terenów zabudowy i tere-

nów komunikacji i transportu

1. Ilekroć dla podziaEów terenów zabudowy nie 
zdefiniowano przepisów szczegóEowych, dopuszcza 
się jedynie takie podziaEy, które:

1) skutkują wydzieleniem dziaEki o szeroko[ci nie 
mniejszej nir 18,00 m dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wolno stojącej,
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2) skutkują wydzieleniem dziaEki o szeroko[ci nie 
mniejszej nir 24,00 m dla zabudowy wolno 
stojącej nie będącej mieszkaniową, bez zabu-

dowy techniczno-produkcyjnej,
3) skutkują wydzieleniem dziaEki o szeroko[ci nie 

mniejszej nir 30,00 m dla zabudowy technicz-
no-produkcyjnej,

4) pozwalają na realizację przeznaczenia terenu.
2. Ilekroć dla podziaEów terenów komunikacji i 

transportu drogowego nie zdefiniowano przepisów 

szczegóEowych, dopuszcza się jedynie takie podzia-

Ey, które:
1) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 50,00 m dla dróg publicz-
nych o klasie S,

2) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 40,00 m dla dróg publicz-
nych o klasie Gp,

3) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 25,00 m dla dróg publicz-
nych o klasie G,

4) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 20,00 m dla dróg publicz-
nych o klasie Z,

5) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 12,00 m dla dróg publicz-
nych o klasie L,

6) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 8,00 m lecz jedynie dla 
dróg wewnętrznych przeznaczonych na cele 
ruchu jednokierunkowego,

7) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szero-

ko[ci nie mniejszej nir 10,00 m dla dróg we-

wnętrznych pozostaEych,
8) skutkują wydzieleniem pasa dziaEek o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 4,00 m dla dróg pieszych,
9) skutkują wyznaczeniem placów koGczących 

ulice [lepe, w tym [lepe drogi wewnętrzne, o 
wymiarach nie mniejszych nir 20,0 m na 20,0 
m w pozostaEej zabudowie.

ROZDZIAD V
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§25. Zasady ogólne

Ogólne warunki, zasady i standardy ksztaEtowania 
zagospodarowania terenu dla terenów komunikacji i 

transportu drogowego polegają na:
1) zakazie sytuowania reklam i tablic informacyj-

nych oraz innych obiektów budowlanych w 

sposób ograniczający widoczno[ć urytkow-

ników ukEadu drogowego, a takre w sposób 
utrudniający percepcję znaków poziomych i 
pionowych, w tym drogowskazów, umieszcza-

nych w ramach istniejącego i projektowanego 
ukEadu komunikacji i transportu drogowego na 
terenach dostępnych publicznie,

2) zakazie ksztaEtowania o[wietlenia terenów poEo-

ronych na obszarze opracowania, nie będących 

terenami komunikacji i transportu drogowego 

w sposób pogarszający warunki widoczno[ci 
bądp inne warunki techniczne na drogach,

3) nakazie dostosowania ukEadu drogowego do 
warunków technicznych i urytkowych wyni-
kających z wprowadzanego sposobu urytko-

wania i przeznaczenia terenów przez podmiot 

wprowadzający ten sposób urytkowania bądp 
przeznaczenie terenów.

4) nakazie ksztaEtowania geometrii skrzyrowaG w 
sposób zapewniający bezpieczeGstwo i nalery-

tą widoczno[ć, w tym w szczególno[ci zapew-

nienie widoczno[ci przez odpowiednie uksztaE-
towanie trójkątów widoczno[ci u zbiegu ulic 
lub dróg.

§26. Drogi publiczne klasy Gp

1. Wyznacza się symbol KP okre[lający w Uchwa-

le i na Rysunku Planu drogi publiczne o klasie Gp.

2. Ustala się warunki, zasady i standardy ksztaE-
towania zagospodarowania terenu dla terenów ko-

munikacji i transportu drogowego KP polegające na:
1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów dróg 

publicznych w sposób zapewniający bezpie-

czeGstwo,
2) nakazie zachowania ukEadu dwóch jezdni o sze-

roko[ci kardej jezdni co najmniej 7,00 m, z do-

puszczeniem rozbudowy ukEadu,
3) dopuszczeniu wyznaczenia chodnika o minimal-

nej szeroko[ci 2,50 m po obu stronach ukEadu 
jezdni,

4) dopuszczeniu realizacji dróg rowerowych
5) zakazie prowadzenia infrastruktury technicznej 

w pasie linii rozgraniczających dla terenów KP, 
je[li nie jest to infrastruktura sEurąca jedynie 
obsEudze terenów komunikacji i transportu dro-

gowego KP,
6) zakazie lokalizowania wjazdów i zjazdów z dróg 

publicznych na tereny przylegEe,
7) dopuszczeniu lokalizowania skrzyrowaG i poEą-

czeG z innymi drogami publicznymi jedynie w 
miejscach wskazanych przez gestora drogi.

3. Dopuszcza się na terenach komunikacji i trans-
portu drogowego KP:

1) budowę sygnalizacji [wietlnej wraz z niezbęd-

nymi urządzeniami i infrastrukturą,
2) budowę przej[ć pieszych naziemnych, nadziem-

nych i podziemnych,
3) budowę ekranów akustycznych i innych ele-

mentów wyposarenia ochrony akustycznej,
4) prowadzenie ciągów infrastruktury miejskiej w 

poprzek drogi pod warunkiem uzyskania pozy-

tywnej opinii gestora drogi.

4. Nakazuje się na terenach komunikacji i trans-
portu drogowego KP:

1) pozostawianie terenów ogólnodostępnych z 
zastrzereniem morliwo[ci wprowadzania ele-

mentów urządzenia terenu poprawiających 
bezpieczeGstwo ludzi.
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§27. Drogi publiczne klasy G

1. Wyznacza się symbol KG okre[lający w Uchwa-

le i na Rysunku Planu drogi publiczne o klasie G.

2. Ustala się warunki, zasady i standardy ksztaEto-

wania zagospodarowania terenu dla terenów komu-

nikacji i transportu drogowego KG polegające na:
1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów dróg 

publicznych w sposób zapewniający bezpie-

czeGstwo,
2) nakazie zachowania co najmniej ukEadu jednej 

jezdni o szeroko[ci co najmniej 7,00m, z do-

puszczeniem rozbudowy ukEadu,
3) nakazie wyznaczenia chodnika o minimalnej 

szeroko[ci 2,50m co najmniej po jednej stronie 
ukEadu jezdni,

4) dopuszczeniu realizacji dróg rowerowych,
5) zakazie prowadzenia infrastruktury technicznej 

w pasie linii rozgraniczających dla terenów KG, 
je[li nie jest to infrastruktura sEurąca jedynie 
obsEudze terenów komunikacji i transportu dro-

gowego KG,
6) dopuszczenia lokalizowania wjazdów i zjazdów 

z dróg publicznych na tereny przylegEe jedynie 
w miejscach wskazanych przez gestora drogi,

7) dopuszczeniu lokalizowania skrzyrowaG i poEą-

czeG z innymi drogami publicznymi jedynie w 
miejscach wskazanych przez gestora drogi.

3. Dopuszcza się na terenach komunikacji i trans-
portu drogowego KG:

1) budowę sygnalizacji [wietlnej wraz z niezbęd-

nymi urządzeniami i infrastrukturą,
2) budowę przej[ć pieszych naziemnych, nadziem-

nych i podziemnych,
3) budowę ekranów akustycznych i innych ele-

mentów wyposarenia ochrony akustycznej,
4) prowadzenie ciągów infrastruktury miejskiej w 

poprzek drogi pod warunkiem uzyskania pozy-

tywnej opinii gestora drogi,
5) lokalizowanie zieleni towarzyszącej z zastrzere-

niem, re zieleG ta nie more pogarszać warun-

ków bezpieczeGstwa, w tym widoczno[ci.
4. Nakazuje się na terenach komunikacji i trans-

portu drogowego KG:
1) pozostawianie terenów ogólnodostępnych z 

zastrzereniem morliwo[ci wprowadzania ele-

mentów urządzenia terenu poprawiających 
bezpieczeGstwo ludzi.

§28. Drogi publiczne klasy Z

1. Wyznacza się symbol KZ okre[lający w Uchwa-

le i na Rysunku Planu drogi publiczne o klasie Z.

2. Ustala się warunki, zasady i standardy ksztaEto-

wania zagospodarowania terenu dla terenów komu-

nikacji i transportu drogowego KZ polegające na:
1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów dróg 

publicznych w sposób zapewniający bezpie-

czeGstwo,
2) nakazie zachowania co najmniej ukEadu jednej 

jezdni o szeroko[ci co najmniej 7,00 m, z do-

puszczeniem rozbudowy ukEadu,

3) nakazie wyznaczenia chodnika o minimalnej 

szeroko[ci 2,50 m po obu stronach ukEadu jezd-

ni z zastrzereniem, re dopuszcza się równier 
tymczasową budowę chodnika tylko po jednej 
stronie ukEadu jezdni w przypadku drogi prze-

biegającej pomiędzy terenami, z których tereny 
po jednej stronie są na danym odcinku w caEo-

[ci terenami wyEączonymi spod zabudowy,
4) dopuszczeniu realizacji dróg rowerowych
5) zakazie prowadzenia infrastruktury technicznej 

w pasie linii rozgraniczających dla terenów KZ, 
je[li nie jest to infrastruktura sEurąca jedynie 
obsEudze terenów komunikacji i transportu dro-

gowego KZ,
6) dopuszczenia lokalizowania wjazdów i zjazdów 

z dróg publicznych na tereny przylegEe jedynie 
w miejscach wskazanych przez gestora drogi,

7) dopuszczeniu lokalizowania skrzyrowaG i poEą-

czeG z innymi drogami publicznymi, a w przy-

padku dróg będących drogami powiatowymi, 
wojewódzkimi lub krajowymi, jedynie w miej-
scach uzgodnionych z wEa[ciwymi gestorami 
drogi.

3. Dopuszcza się na terenach komunikacji i trans-
portu drogowego KZ:

1) budowę sygnalizacji [wietlnej wraz z niezbęd-

nymi urządzeniami i infrastrukturą,
2) budowę przej[ć pieszych naziemnych, nadziem-

nych i podziemnych,
3) budowę ekranów akustycznych i innych ele-

mentów wyposarenia ochrony akustycznej,
4) prowadzenie ciągów infrastruktury miejskiej w 

poprzek drogi pod warunkiem uzyskania pozy-

tywnej opinii gestora drogi,
5) lokalizowanie zieleni towarzyszącej z zastrzere-

niem, re zieleG ta nie more pogarszać warun-

ków bezpieczeGstwa, w tym widoczno[ci.
4. Nakazuje się na terenach komunikacji i trans-

portu drogowego KZ:
1) pozostawianie terenów ogólnodostępnych z 

zastrzereniem morliwo[ci wprowadzania ele-

mentów urządzenia terenu poprawiających 
bezpieczeGstwo ludzi.

§29. Drogi publiczne klasy L

1. Wyznacza się symbol KL okre[lający w Uchwa-

le i na Rysunku Planu drogi publiczne o klasie L.

2. Ustala się warunki, zasady i standardy ksztaEto-

wania zagospodarowania terenu dla terenów komu-

nikacji i transportu drogowego KL polegające na:
1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów dróg 

publicznych w sposób zapewniający bezpie-

czeGstwo,
2) nakazie zachowania co najmniej ukEadu jednej 

jezdni o szeroko[ci co najmniej 7,00 m,
3) nakazie wyznaczenia chodnika o minimalnej 

szeroko[ci 2,00 m po obu stronach ukEadu jezd-

ni z zastrzereniem, re dopuszcza się równier 
tymczasową budowę chodnika tylko po jednej 
stronie ukEadu jezdni w przypadku drogi prze-
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biegającej pomiędzy terenami, z których tereny 
po jednej stronie są na danym odcinku w caEo-

[ci terenami wyEączonymi spod zabudowy,
4) dopuszczeniu realizacji dróg rowerowych,
5) dopuszczenia lokalizowania wjazdów i zjazdów 

z dróg publicznych na tereny przylegEe z ogra-

niczeniami wynikającymi z przepisów odręb-

nych,
6) dopuszczeniu lokalizowania skrzyrowaG i poEą-

czeG z innymi drogami publicznymi, a w przypad-

ku dróg będących drogami powiatowymi, wo-

jewódzkimi lub krajowymi, jedynie w miejscach 
uzgodnionych z wEa[ciwymi gestorami drogi.

3. Dopuszcza się na terenach komunikacji i trans-
portu drogowego KL:

1) budowę sygnalizacji [wietlnej wraz z niezbęd-

nymi urządzeniami i infrastrukturą,
2) budowę przej[ć pieszych naziemnych,
3) prowadzenie ciągów infrastruktury miejskiej w 

poprzek oraz wzdEur drogi pod warunkiem uzy-

skania pozytywnej opinii gestora drogi,
4) lokalizowanie zieleni towarzyszącej z zastrzere-

niem, re zieleG ta nie more pogarszać warun-

ków bezpieczeGstwa, w tym widoczno[ci.
4. Nakazuje się na terenach komunikacji i trans-

portu drogowego KL:
1) pozostawianie terenów ogólnodostępnych z 

zastrzereniem morliwo[ci wprowadzania ele-

mentów urządzenia terenu poprawiających 
bezpieczeGstwo ludzi.

§30. Ciągi piesze
1. Nie wyznacza się odrębnego symbolu okre[la-

jącego ciągi piesze, lecz dozwala się ich realizację 
na obszarze opracowania jako ciągów pieszych we-

wnętrznych.
2. Dla ciągów pieszych ustala się warunki, zasady 

i standardy ksztaEtowania zagospodarowania terenu 
polegające na:

1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów ciągów 
pieszych w sposób zapewniający bezpieczeG-

stwo,
2) nakazie zachowania ciągu pieszego o szeroko-

[ci nawierzchni co najmniej 2,50 m,
3) dopuszczeniu realizacji dróg rowerowych,
3. Dopuszcza się na ciągach pieszych:
1) budowę urządzeG nie dopuszczającej do ruchu 

pojazdów, w szczególno[ci takich jak bariery, 
poręcze, sEupki, szykany, i inne, z zastrzere-

niem obowiązku pozostawienia przestrzeni 
przejazdu dla osób niepeEnosprawnych,

2) prowadzenie ciągów infrastruktury miejskiej w 
poprzek oraz wzdEur drogi.

§31. Ogólne warunki dotyczące wyznaczania 
miejsc postojowych

1. SzczegóEowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania obsEugi komunikacyjnej w zakresie 
wyznaczania miejsc postojowych okre[lono w prze-

pisach szczegóEowych.

§32.1. Na obszarze opracowania ustala się zasa-

dy obsEugi w zakresie infrastruktury technicznej po-

legające na dopuszczeniu:
1) zasilania w ciepEo budynków z indywidualnych 

kotEowni na gaz lub olej opaEowy lekki, a takre, 
o ile jest dostępny, z ciepEociągu miejskiego, 
z dopuszczeniem zasad okre[lonych w pkt 2, 
pkt 3,

2) zasilania w ciepEo budynków takre z indywi-
dualnych kotEowni na olej opaEowy cięrki lub 
gaz pEynny, o ile zastosowanie takiego pródEa 
w okre[lonej lokalizacji dopuszczają stosowne 
przepisy, a zasilanie to nie dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, a takre innej zabudowy zloka-

lizowanej na terenach, na których zabudowa 
mieszkaniowa w jakiejkolwiek formie more 
występować,

3) zasilania w ciepEo budynków takre z odnawial-
nych pródeE energii, traktowanych jako zasi-
lanie caEkowite lub wspomaganie zasilania w 
ciepEo,

4) zasilania w ciepEo budynków z indywidualnych 
kotEowni na paliwa staEe, o ile takie urządzenia 
stoją w zgodzie w szczególno[ci z Rozporzą-

dzeniem Ministra Zrodowiska z dnia 20 grud-

nia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji, oraz posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeGstwa ekologicznego,

5) zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowa-

nej sieci wodociągowej,
6) odprowadzania [cieków sanitarnych z terenów 

zabudowy do sieci kanalizacyjnej, względnie, o 
ile sieci kanalizacyjnej brakuje, do zbiorników 
szczelnych, o ile rozwiązanie takie zgodne bę-

dzie z obowiązującymi przepisami techniczny-

mi i sanitarno-higienicznymi, tymczasowo do 
czasu realizacji sieci kanalizacyjnej,

7) odprowadzania [cieków technologicznych z 
terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej 

typów P, PA oraz wszystkich kombinacji tego 
przeznaczenia, do sieci kanalizacyjnej jedynie 
po dokonaniu podczyszczenia tych [cieków i 
ich zobojętnienia poprzez zneutralizowanie lub 
usunięcie substancji mogących spowodować 
zanieczyszczenie [rodowiska, względnie od-

prowadzenie do zbiorników szczelnych, lecz 
takre [cieków jur zneutralizowanych, przy 
czym karde rozwiązanie zgodne musi być z 
obowiązującymi przepisami technicznymi i sa-

nitarno-higienicznymi,
8) odprowadzania wód opadowych z terenów za-

budowy mieszkaniowej do kanalizacji deszczo-

wej względnie do wód lub do gruntu,
9) odprowadzania podczyszczonych wód opa-

dowych z pozostaEych terenów, na których 
zezwolono na budowę budynków, a takre z 
terenów komunikacji i transportu drogowe-

go i terenów obsEugi komunikacji i transportu 
drogowego do kanalizacji deszczowej, a w 
przypadku jej braku stosowanie zbiorników 
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retencyjnych na wodę deszczową o nieprze-

puszczalnym dnie i [cianach, względnie innych 
rozwiązaG uniemorliwiających przedostawanie 
się [cieków deszczowych do gruntu, z zastrze-

reniem pkt 10,
10) odprowadzania podczyszczonych wód opa-

dowych dla terenów wymienionych w pkt 8 i 
pkt 9 do cieków wodnych, o ile brak jest innej 
morliwo[ci ich odprowadzania, a rozwiązanie 
takie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, 
oraz gdy stosowne organy wydadzą decyzje 
administracyjne je umorliwiające, w tym po-

zwolenie wodno-prawne i gdy dziaEania podjęte 
w związku z realizacją rozwiązania stoją w zgo-

dzie w szczególno[ci z wskazaniami art. 38, 
ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Pra-

wo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku 
Nr 239, poz. 2019, z pópniejszymi zmianami) 
i wynikającymi z nich warunkami prawnymi i 
technicznymi,

11) zasilania w energię elektryczną ze stacji trans-
formatorowych, zgodnie ze wskazaniami ge-

stora sieci infrastruktury elektroenergetycznej, 
z dopuszczeniem lokalizowania stacji transfor-

matorowych konsumenckich oraz stacji trans-

formatorowych gestora sieci,
12) gospodarowania odpadami staEymi zgodnie z 

ustalonymi odrębną uchwaEą zasadami utrzy-

mania porządku i czysto[ci na obszarze gminy 
Kostrzyn oraz do sytuowania nowo lokalizowa-

nego miejsca gromadzenia odpadów staEych w 
sposób umorliwiający swobodny dostęp sEurb 
z terenu ogólnodostępnego, z nakazem reali-
zacji segregacji odpadów na obszarze opraco-

wania,
13) wyznaczania wraz z ciągami infrastruktury 

technicznej odpowiadających im stref ochrony, 
zgodnie z aktualnymi przepisami.

2. Na obszarze opracowania ustala się zasady pro-

wadzenia ciągów infrastruktury technicznej polega-

jące na dopuszczeniu:
1) wyznaczania ciągów sieci infrastruktury tech-

nicznej w liniach rozgraniczających tereny 
komunikacji i transportu drogowego, tereny 
przestrzeni publicznych, z zachowaniem zasad 
wyznaczania przebiegów tych sieci okre[lo-

nych odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem 
zapisów dz. VIII i dz. IX,

2) lokalizowania przyEączy zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami, najdogodniej w miejscach 
dostępnych przez odpowiednie sEurby z terenu 
ogólnodostępnego,

3. Na obszarze opracowania ustala się zasady ob-

sEugi w zakresie infrastruktury technicznej polegają-

ce na zakazie:
1) stosowania zbiorników szczelnych na [cieki 

wykonywanych na budowie,
2) odprowadzania [cieków technologicznych w 

sposób inny nir do miejskiej sieci kanalizacyj-
nej,

3) wykonywania indywidualnych ujęć wody,
4) prowadzenia sieci niskiego napięcia jako linii 

napowietrznych,
5) prowadzenia innych sieci kablowych, to jest 

sieci telefonicznych, teletechnicznych, Eącz-
no[ciowych, informatycznych, jako linii napo-

wietrznych.

4. Na obszarze opracowania ustala się zasady 
urytkowania infrastruktury technicznej polegające 
na:

1) nakazie występowania o okre[lenie warunków 
wykonania elementów infrastruktury kardora-

zowo do wEa[ciwego zarządcy lub gestora sieci 
infrastruktury, której okre[lone dziaEanie doty-

czy,
2) nakazie występowania o okre[lenie warunków 

usunięcia kolizji z istniejącymi elementami in-

frastruktury kardorazowo do wEa[ciwego za-

rządcy lub gestora sieci infrastruktury, którego 
infrastruktury okre[lona kolizja dotyczy,

3) nakazie uzgadniania przebiegów nowo projek-

towanych i wykonywanych sieci infrastruktury 

kardorazowo z wEa[ciwym zarządcą lub gesto-

rem sieci infrastruktury,
4) nakazie, w przypadku wytwarzania [cieków o 

parametrach przekraczających dopuszczalne 
wskapniki okre[lone dla [cieków bytowo-go-

spodarczych, dostosowania skEadu [cieków do 
stanu okre[lonego w przepisach odrębnych, 
w szczególno[ci przez urycie indywidualnych 
urządzeG podczyszczających [cieki.

ROZDZIAD VI
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów

§33. Dopuszcza się tymczasowe zagospodaro-

wanie obszaru zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

§34.1. Zakazuje się wznoszenia tymczasowych 
ogrodzeG, je[li są to ogrodzenia nie sEurące zabez-
pieczeniu placu budowy.

DZIAD IV
Przepisy SzczegóEowe ｠ sektor II w obszarze 

opracowania

ROZDZIAD I
Zasady ogólne ochrony [rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego

§35.1. Na obszarze opracowania obowiązuje 
zakaz realizacji przedsięwzięć, których realizacja 
powodowaEaby jakąkolwiek uciąrliwo[ć dla [ro-

dowiska poza obszarem nieruchomo[ci, na której 
przedsięwzięcie jest zlokalizowane, związaną z rea-

lizacją przedsięwzięcia lub prowadzoną na obszarze 
danej nieruchomo[ci dziaEalno[cią.
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2. Zapisy ust. 1 odnoszą się równier do urządzeG 
lokalizowanych na obszarze danej nieruchomo[ci.

3. W przypadku modernizacji lub zmian w urytko-

waniu obiektu lub urządzenia istniejącego w chwili 
wej[cia w rycie postanowieG UchwaEy, a wywoEują-

cego uciąrliwo[ć na sąsiednich nieruchomo[ciach, 
obowiązuje bezwzględny nakaz przeniesienia urzą-

dzenia lub innego pródEa uciąrliwo[ci w taki sposób, 
aby uciąrliwo[ć ta zanikEa poza nieruchomo[cią, 
na której obiekt lub urządzenie są zlokalizowane, 
względnie wyeliminowania uciąrliwo[ci bez przeno-

szenia urządzenia lub innego pródEa uciąrliwo[ci.
4. Zapisy ust. 3 stosuje się analogicznie do pro-

cesów technologicznych i dziaEalno[ci prowadzonej 
na danej nieruchomo[ci w przypadku rozszerzenia, 
zmiany lub innej ich modyfikacji.

ROZDZIAD II
Ochrona skEadników [rodowiska

§36. Ochrona powietrza

1. Zakazuje się takiej lokalizacji wszelkich obiek-

tów budowlanych i formowania ich gabarytów, by 
wpEywaEy negatywnie na naturalny przepEyw po-

wietrza na obszarach otwartych, to jest w obrębie 
placów, dziedziGców, podwórzy i innych przestrzeni 
otwartych, a w szczególno[ci by nie powodowaEy 
gromadzenia się w tych miejscach substancji mo-

gących mieć szkodliwy wpEyw na zdrowie i rycie 
ludzi, a takre nie powodowaEy ciągEego lub cza-

sowego naruszenia norm higieniczno-sanitarnych, 
okre[lanych odrębnymi przepisami.

2. Nakazuje się, by wszelkie urządzenia lokali-
zowane na obszarze opracowania nie powodowa-

Ey emisji przekraczających warto[ci dopuszczalne, 
okre[lone w przepisach regulujących dopuszczalne 
poziomy substancji w powietrzu oraz marginesy to-

lerancji dla dopuszczalnych poziomów substancji w 

powietrzu.

3. Nakazuje się uwzględnianie uwarunkowaG 
wysokiego wskapnika intensywno[ci zabudowy w 
realizacji zagospodarowania związanego w wypro-

wadzaniem z budynków zurytego powietrza wenty-

lacyjnego lub technologicznego, by nie powodowaEo 
ono rozprzestrzeniania dymu, pyEu, spalin, wyzie-

wów technologicznych stanowiących uciąrliwo[ć 
na dziaEkach sąsiednich w kontek[cie przewarające-

go ukEadu wiatrów na obszarze opracowania.
4. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć generują-

cych szczególnie silne stęrenia zapachowe na tere-

nie IV-05P/PA.

§37. Ochrona wód

1. Zakazuje się wykonywania studni i ujęć wód 
podziemnych.

2. Zakazuje się ksztaEtowania zagospodarowania 
w taki sposób, aby z obszarów zainwestowanych, w 
tym w szczególno[ci z obszarów utwardzonych lub 
obszarów zabudowanych odprowadzać powierzch-

niowo wody opadowe do stawów, rzek, strumieni, 

cieków, je[li nie będą to wody podczyszczone oraz 
odprowadzanie wód podczyszczonych nie będzie 
poprzedzone pozwoleniem wodno-prawnym.

3. Zakaz okre[lony w ust. 2 nie obejmuje obsza-

rów będących przestrzeniami publicznymi, stano-

wiących zasoby zieleni miejskiej, parków, skwerów, 
o ile nie sEurą one komunikacji i transportowi dro-

gowemu.

4. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć trwale na-

ruszających ukEad hydrologiczny i hydrograficzny 
obszaru opracowania, a takre przedsięwzięć reali-
zowanych na tym obszarze, lecz skutkujących naru-

szeniem ukEadu hydrologicznego i hydrograficznego 
poza jego granicami.

§38. Ochrona powierzchni ziemi

1. Zakazuje się niszczenia lub uszkadzania po-

wierzchni ziemi.

2. Zakazuje się ingerencji w konfigurację terenu 
niezgodną z przeznaczeniem terenu okre[lonym 
UchwaEą, w tym w szczególno[ci zmianę ukEadu fi-
zjograficznego, zmianę rzędnych terenu z tolerancją 
0,30 m, zmianę kierunku spEywu wód opadowych 
na powierzchniach nie przeznaczonych do utwar-

dzenia lub zabudowy.

3. Zakazuje się usuwania wierzchniej warstwy 
gleby zawierającej materię organiczną, o ile dziaEa-

nie takie nie wynika z wydanej prawomocnej decyzji 

administracyjnej sEurącej inwestycji zgodnej z zasa-

dami okre[lonymi w Uchwale.
4. Zakazuje się wprowadzania przedsięwzięć 

trwale naruszających warunki gruntowe i gruntowo-
wodne, a w szczególno[ci przedsięwzięć, których 
skutkiem more być samoczynne pionowe lub pozio-

me przemieszczenie gruntów.

5. Ochrona powierzchni ziemi w miejscach groma-

dzenia odpadów powinna uniemorliwiać przenikanie 
substancji szkodliwych lub ulegających degradacji 
w sposób mogący pogarszać stan [rodowiska do 
gruntu.

6. Zakazuje się eksploatacji zEór kopalin.
7. Masy ziemne usunięte w związku z realizacją 

inwestycji nalery przekazać do odzysku lub rozplan-

tować, przy czym w takim przypadku rozplantowa-

nie mas ziemnych nie more zmieniać konfiguracji 
terenu, o jakiej mowa w ust. 2.

ROZDZIAD III
Ochrona [rodowiska przed innego rodzaju szkod-

liwymi wpEywami dziaEalno[ci czEowieka

§39. Ochrona [rodowiska przed promieniowa-

niem

1. Zakazuje się lokalizowania stacji telekomunikacyj-
nych będących pródEami promieniowania w odlegEo[ci 
blirszej nir 10,00 m od granic terenów typu RI.

§40. Gospodarka odpadami

1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć zwią-

zanych z unieszkodliwianiem, odzyskiem i zbiera-
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niem odpadów, za wyjątkiem zbierania odpadów 
wytworzonych przez wytwórcę na terenie objętym 
planem,

2. Zakazuje się prowadzenia dziaEalno[ci gospo-

darczej polegającej na gromadzeniu odpadów poza 
pomieszczeniami zamkniętymi w budynkach względ-

nie poza miejscami wyznaczonymi do gromadzenia 

odpadów, przy czym Eączna wielko[ć tych miejsc 
wyznaczonych poza budynkami nie more obejmo-

wać więcej, nir 0,5% powierzchni dziaEki.

§41. Inne elementy ochrony [rodowiska przed 
szkodliwym wpEywem czEowieka

1. Nakazuje się uwzględnienie uciąrliwo[ci pobli-
skiej drogi krajowej przez zastosowanie rozwiązaG 
architektonicznych zapewniających zachowanie kli-
matu akustycznego okre[lonego w przepisach od-

rębnych w lokalach przeznaczony na pobyt staEy 
ludzi.

ROZDZIAD IV
Ochrona przyrody

Nie wyznacza się szczegóEowych zasad w związ-
ku z faktem, re na obszarze sektora nie występują 
formy przyrody chronione na mocy przepisów od-

rębnych.

ROZDZIAD V
Ochrona krajobrazu kulturowego

Nie wyznacza się szczegóEowych zasad.

ROZDZIAD VI
BezpieczeGstwo i zdrowie ludzi

§42. Ochrona przed haEasem
1. Na obszarze opracowania obowiązuje stosowa-

nie rozwiązaG zagospodarowania przestrzennego, 
zmierzających do redukcji poziomów haEasu w ob-

szarach przylegEych w taki sposób, by na terenach 
objętych ochroną przepisami odrębnymi w sprawie 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
osiągnąć okre[lone w tych przepisach warto[ci po-

przez obowiązek nalerytego uksztaEtowania zago-

spodarowania na obszarze opracowania.

2. Wyznacza się obszar do 50 m od granicy te-

renów drogi krajowej, na którym dopuszcza się 
występowanie natęreG haEasu przewyrszających 
dopuszczalne normy podane w rozporządzeniu Mi-
nistra Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w 
sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodo-

wisku (Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826) nieza-

lernie od przypisanego im w uchwale przeznacze-

nia, z zastrzereniem, re morna lokalizować w tym 
obszarze budynki jednokondygnacyjne z pomiesz-

czeniami na pobyt ludzi, przy czym na inwestorze 
spoczywa obowiązek zapewnienia nalerytego stan-

dardu technicznego, odporno[ci na obciąrenia haEa-

sem oraz komfortu akustycznego wewnątrz takich 

budynków, aby pomieszczenia na pobyt ludzi speE-
niaEy stosowne wymagania.

3. Wyznacza się obszar do 70 m od granicy te-

renów drogi krajowej, na którym dopuszcza się 
występowanie natęreG haEasu przewyrszających 
dopuszczalne normy podane w rozporządzeniu Mi-
nistra Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku (Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826) 
niezalernie od przypisanego im w uchwale przezna-

czenia, z zastrzereniem, re morna lokalizować w 
tym obszarze budynki o dowolnej ilo[ci kondygna-

cji, zgodnie z zapisami uchwaEy, z pomieszczeniami 
na pobyt ludzi, przy czym na inwestorze spoczy-

wa obowiązek zapewnienia nalerytego standardu 
technicznego, odporno[ci na obciąrenia haEasem 
oraz komfortu akustycznego wewnątrz takich bu-

dynków, aby pomieszczenia na pobyt ludzi speEniaEy 
stosowne wymagania.

4. Wyznacza się obszar do 20m od granicy tere-

nów drogi wojewódzkiej, na którym dopuszcza się 
występowanie natęreG haEasu przewyrszających 
dopuszczalne normy podane w rozporządzeniu Mi-
nistra Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku (Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826) 
niezalernie od przypisanego im w uchwale przezna-

czenia, z zastrzereniem, re morna lokalizować w 
tym obszarze budynki o dowolnej ilo[ci kondygna-

cji, zgodnie z zapisami uchwaEy, z pomieszczeniami 
na pobyt ludzi, przy czym na inwestorze spoczy-

wa obowiązek zapewnienia nalerytego standardu 
technicznego, odporno[ci na obciąrenia haEasem 
oraz komfortu akustycznego wewnątrz takich bu-

dynków, aby pomieszczenia na pobyt ludzi speEniaEy 
stosowne wymagania.

5. Wyznacza się tereny wedEug zapisów art. 114, 
ust. 1 ustawy ｠ Prawo ochrony [rodowiska: w taki 
sposób, re:

1) na terenie II-01U/MJ obszarem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu 

art. 113, ust. 2, pkt 1a ustawy ｠ Prawo ochro-

ny [rodowiska staje się karda dziaEka, na któ-

rej wskutek realizacji inwestycji powstaje lokal 

mieszkaniowy,
2) dla terenu II-01U/MJ, w lokalach będących 

mieszkaniami oraz lokalach usEugowych prze-

znaczonych na pobyt staEy ludzi nalery zapew-

nić ochronę akustyczną wynikającą z zaklasy-

fikowania tych czę[ci budynków zgodnie z art. 
113, ust. 2, pkt 1a i 1f ustawy ｠ Prawo ochro-

ny [rodowiska, do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy na cele mieszkanio-

wo-usEugowe w przypadku występowania lo-

kali usEugowych.

§43. Ochrona przed polami elektromagnetyczny-

mi

1. Zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-

nych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
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ludzi w bezpo[rednim pobliru linii elektroenerge-

tycznych, to jest w odlegEo[ciach okre[lonych w 
przepisach odrębnych, w szczególno[ci zachowując 
odlegEo[ci nie mniejsze, nir wskazane na rysunku 
planu.

2. Zakazuje się lokalizowania obiektów infrastruk-

tury teletechnicznej i telekomunikacyjnej wytwarza-

jącej pole elektromagnetyczne w odlegEo[ciach blir-
szych nir dozwolone w przepisach odrębnych, a w 
szczególno[ci blirszych nir 15,0 m od pomieszczeG 
na pobyt staEy ludzi lub mieszkaG.

3. Zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-

nych przeznaczonych w caEo[ci lub czę[ci na funk-

cję mieszkaniową względnie posiadających pomiesz-
czenia na pobyt staEy w odlegEo[ciach blirszych nir 
dozwolone w przepisach odrębnych od obiektów 
infrastruktury wytwarzających pole elektromagne-

tyczne lub mikrofalowe.

4. Przepisy ochronny przed polem elektromag-

netycznym stosują się analogicznie do wszystkich 
pozostaEych instalacji, urządzeG i obiektów, wytwa-

rzających takie pole.
5. Zakazuje się lokalizowania stacji telekomunika-

cyjnych generujących jakiekolwiek pole elektromag-

netyczne lub mikrofalowe w odlegEo[ci blirszej nir 
50,00 m od terenów z dopuszczoną dowolną formą 
zabudowy mieszkaniowej.

DZIAD V
Przepisy SzczegóEowe ｠ sektor IV w obszarze 

opracowania

ROZDZIAD I
Zasady ogólne ochrony [rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego

§44.1. Na obszarze objętym planem obowiązuje 
zakaz realizacji przedsięwzięć, których realizacja po-

wodowaEaby jakąkolwiek uciąrliwo[ć dla [rodowi-
ska poza obszarem nieruchomo[ci, na której przed-

sięwzięcie jest zlokalizowane, związaną z realizacją 
przedsięwzięcia lub prowadzoną na obszarze danej 
nieruchomo[ci dziaEalno[cią.

2. Zapisy ust. 1 odnoszą się równier do urządzeG 
lokalizowanych na obszarze danej nieruchomo[ci.

3. W przypadku modernizacji lub zmian w urytko-

waniu obiektu lub urządzenia istniejącego w chwili 
wej[cia w rycie postanowieG UchwaEy, a wywoEują-

cego uciąrliwo[ć na sąsiednich nieruchomo[ciach, 
obowiązuje bezwzględny nakaz przeniesienia urzą-

dzenia lub innego pródEa uciąrliwo[ci w taki sposób, 
aby uciąrliwo[ć ta zanikEa poza nieruchomo[cią, 
na której obiekt lub urządzenie są zlokalizowane, 
względnie wyeliminowania uciąrliwo[ci bez przeno-

szenia urządzenia lub innego pródEa uciąrliwo[ci.
4. Zapisy ust. 3 stosuje się analogicznie do pro-

cesów technologicznych i dziaEalno[ci prowadzonej 
na danej nieruchomo[ci w przypadku rozszerzenia, 
zmiany lub innej ich modyfikacji.

ROZDZIAD II
Ochrona skEadników [rodowiska

§45. Ochrona powietrza

1. Zakazuje się takiej lokalizacji wszelkich obiek-

tów budowlanych i formowania ich gabarytów, by 
wpEywaEy negatywnie na naturalny przepEyw po-

wietrza na obszarach otwartych, to jest w obrębie 
placów, dziedziGców, podwórzy i innych przestrzeni 
otwartych, a w szczególno[ci by nie powodowaEy 
gromadzenia się w tych miejscach substancji mo-

gących mieć szkodliwy wpEyw na zdrowie i rycie 
ludzi, a takre nie powodowaEy ciągEego lub cza-

sowego naruszenia norm higieniczno-sanitarnych, 
okre[lanych odrębnymi przepisami.

2. Nakazuje się, by wszelkie urządzenia lokalizowa-

ne na obszarze opracowania nie powodowaEy emisji 
przekraczających warto[ci dopuszczalne, okre[lone 
w przepisach regulujących dopuszczalne poziomy 
substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

3. Nakazuje się uwzględnianie uwarunkowaG 
wysokiego wskapnika intensywno[ci zabudowy w 
realizacji zagospodarowania związanego w wypro-

wadzaniem z budynków zurytego powietrza wenty-

lacyjnego lub technologicznego, by nie powodowaEo 
ono rozprzestrzeniania dymu, pyEu, spalin, wyzie-

wów technologicznych stanowiących uciąrliwo[ć 
na dziaEkach sąsiednich w kontek[cie przewarające-

go ukEadu wiatrów na obszarze opracowania.

§46. Ochrona wód

1. Zakazuje się wykonywania studni i ujęć wód 
podziemnych z zastrzereniem ust. 2.

2. Dopuszcza się wykonanie studni lub ujęć wód 
podziemnych, o ile dziaEanie takie jest zgodne z pro-

gramem gospodarki wodno-[ciekowej Gminy, a tak-

re sEury celom publicznym.
3. Zakazuje się ksztaEtowania zagospodarowania 

w taki sposób, aby z obszarów zainwestowanych, w 
tym w szczególno[ci z obszarów utwardzonych lub 
obszarów zabudowanych odprowadzać powierzch-

niowo wody opadowe do stawów, rzek, strumieni, 
cieków, je[li nie będą to wody podczyszczone oraz 
odprowadzanie wód podczyszczonych nie będzie 
poprzedzone pozwoleniem wodno-prawnym.

4. Zakaz okre[lony w ust. 3 nie obejmuje obszarów 
będących przestrzeniami publicznymi, stanowiących 
zasoby zieleni miejskiej, parków, skwerów, o ile nie 
sEurą one komunikacji i transportowi drogowemu.

5. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć trwale na-

ruszających ukEad hydrologiczny i hydrograficzny 
obszaru opracowania, a takre przedsięwzięć reali-
zowanych na tym obszarze, lecz skutkujących naru-

szeniem ukEadu hydrologicznego i hydrograficznego 
poza jego granicami.

§47. Ochrona powierzchni ziemi

1. Zakazuje się niszczenia lub uszkadzania po-

wierzchni ziemi.
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2. Zakazuje się ingerencji w konfigurację terenu 
skutkującą zmianą kierunku spEywu wód opadowych 
na powierzchniach nie przeznaczonych do utwardze-

nia lub zabudowy, je[li zmiana ta dotyczy terenów 
zabudowy mieszkaniowej dowolnego typu.

3. Zakazuje się usuwania wierzchniej warstwy 
gleby zawierającej materię organiczną, o ile dziaEa-

nie takie nie wynika z wydanej prawomocnej decyzji 

administracyjnej sEurącej inwestycji zgodnej z zasa-

dami okre[lonymi w Uchwale.
4. Zakazuje się wprowadzania przedsięwzięć 

trwale naruszających warunki gruntowe i grunto-

wo-wodne, a w szczególno[ci przedsięwzięć, któ-

rych skutkiem more być samoczynne pionowe lub 
poziome przemieszczenie gruntów, z wyEączeniem 
przypadków opisanych w Uchwale.

5. Ochrona powierzchni ziemi w miejscach groma-

dzenia odpadów powinna uniemorliwiać przenikanie 
substancji szkodliwych lub ulegających degradacji 
w sposób mogący pogarszać stan [rodowiska do 
gruntu.

6. Zakazuje się eksploatacji zEór kopalin.
7. Masy ziemne usunięte w związku z realizacją 

inwestycji nalery przekazać do odzysku lub rozplan-

tować, przy czym w takim przypadku rozplantowa-

nie mas ziemnych nie more zmieniać konfiguracji 
terenu, o jakiej mowa w ust. 2.

ROZDZIAD III
Ochrona [rodowiska przed innego rodzaju szkod-

liwymi wpEywami dziaEalno[ci czEowieka

§48. Ochrona [rodowiska przed promieniowa-

niem

Nie wyznacza się szczegóEowych zasad dla czę[ci 
sektora poEoronej w obszarze opracowania.

§49. Gospodarka odpadami

1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć zwią-

zanych z unieszkodliwianiem, odzyskiem i zbiera-

niem odpadów, za wyjątkiem zbierania odpadów 
wytworzonych przez wytwórcę na terenie objętym 
planem,

2. Zakazuje się prowadzenia dziaEalno[ci gospo-

darczej polegającej na gromadzeniu odpadów poza 
pomieszczeniami zamkniętymi w budynkach względ-

nie poza miejscami wyznaczonymi do gromadzenia 

odpadów, przy czym Eączna wielko[ć tych miejsc 
wyznaczonych poza budynkami nie more obejmo-

wać więcej, nir 0,5% powierzchni dziaEki.

§50. Inne elementy ochrony [rodowiska przed 
szkodliwym wpEywem czEowieka

Nie wyznacza się szczegóEowych zasad.

ROZDZIAD IV
Ochrona przyrody

Nie wyznacza się szczegóEowych zasad w związ-
ku z faktem, re na obszarze sektora nie występują 

formy przyrody chronione na mocy przepisów od-

rębnych.

ROZDZIAD V
Ochrona krajobrazu kulturowego

Nie wyznacza się szczegóEowych zasad dla czę[ci 
sektora poEoronej w obszarze opracowania.

ROZDZIAD VI
BezpieczeGstwo i zdrowie ludzi

§51. Ochrona przed haEasem
1. Na obszarze opracowania obowiązuje stosowa-

nie rozwiązaG zagospodarowania przestrzennego, 
zmierzających do redukcji poziomów haEasu w ob-

szarach przylegEych w taki sposób, by na terenach 
objętych ochroną przepisami odrębnymi w sprawie 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
osiągnąć okre[lone w tych przepisach warto[ci po-

przez obowiązek nalerytego uksztaEtowania zago-

spodarowania na obszarze opracowania.

2. Wyznacza się obszar do 50m od granicy te-

renów drogi krajowej, na którym dopuszcza się 
występowanie natęreG haEasu przewyrszających 
dopuszczalne normy podane w rozporządzeniu Mi-
nistra Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w 
sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodo-

wisku (Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826) nieza-

lernie od przypisanego im w uchwale przeznacze-

nia, z zastrzereniem, re morna lokalizować w tym 
obszarze budynki jednokondygnacyjne z pomiesz-

czeniami na pobyt ludzi, przy czym na inwestorze 
spoczywa obowiązek zapewnienia nalerytego stan-

dardu technicznego, odporno[ci na obciąrenia haEa-

sem oraz komfortu akustycznego wewnątrz takich 
budynków, aby pomieszczenia na pobyt ludzi speE-
niaEy stosowne wymagania.

3. Wyznacza się obszar do 70 m od granicy te-

renów drogi krajowej, na którym dopuszcza się 
występowanie natęreG haEasu przewyrszających 
dopuszczalne normy podane w rozporządzeniu Mi-
nistra Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku (Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826) 
niezalernie od przypisanego im w uchwale przezna-

czenia, z zastrzereniem, re morna lokalizować w 
tym obszarze budynki o dowolnej ilo[ci kondygna-

cji, zgodnie z zapisami uchwaEy, z pomieszczeniami 
na pobyt ludzi, przy czym na inwestorze spoczy-

wa obowiązek zapewnienia nalerytego standardu 
technicznego, odporno[ci na obciąrenia haEasem 
oraz komfortu akustycznego wewnątrz takich bu-

dynków, aby pomieszczenia na pobyt ludzi speEniaEy 
stosowne wymagania.

4. Wyznacza się tereny wedEug zapisów art. 114, 
ust. 1 ustawy ｠ Prawo ochrony [rodowiska: w taki 
sposób, re:

1) na terenie IV-02U/MJ obszarem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu 
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art. 113, ust. 2, pkt 1a ustawy ｠ Prawo ochro-

ny [rodowiska staje się karda dziaEka, na któ-

rej wskutek realizacji inwestycji powstaje lokal 

mieszkaniowy,
2) dla terenu IV-02U/MJ, w lokalach będących 

mieszkaniami oraz lokalach usEugowych prze-

znaczonych na pobyt staEy ludzi nalery zapew-

nić ochronę akustyczną wynikającą z zaklasy-

fikowania tych czę[ci budynków zgodnie z art. 
113, ust. 2, pkt 1a i 1f ustawy ｠ Prawo ochro-

ny [rodowiska, do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy na cele mieszkanio-

wo-usEugowe w przypadku występowania lo-

kali usEugowych.

§52. Ochrona przed polami elektromagnetyczny-

mi

1. Zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-

nych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi w bezpo[rednim pobliru linii elektroenergetycz-
nych, to jest w odlegEo[ciach okre[lonych w przepi-
sach odrębnych, w szczególno[ci zachowując odle-

gEo[ci nie mniejsze, nir wskazane na rysunku planu.
2. Zakazuje się lokalizowania obiektów infrastruk-

tury teletechnicznej i telekomunikacyjnej wytwarza-

jącej pole elektromagnetyczne w odlegEo[ciach blir-
szych nir dozwolone w przepisach odrębnych, a w 
szczególno[ci blirszych nir 15,0 m od pomieszczeG 
na pobyt staEy ludzi lub mieszkaG.

3. Zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-

nych przeznaczonych w caEo[ci lub czę[ci na funk-

cję mieszkaniową względnie posiadających pomiesz-
czenia na pobyt staEy w odlegEo[ciach blirszych nir 
dozwolone w przepisach odrębnych od obiektów 
infrastruktury wytwarzających pole elektromagne-

tyczne lub mikrofalowe.

4. Przepisy ochrony przed polem elektromagne-

tycznym stosują się analogicznie do wszystkich po-

zostaEych instalacji, urządzeG i obiektów, wytwarza-

jących takie pole.
5. Zakazuje się lokalizowania stacji telekomunika-

cyjnych generujących jakiekolwiek pole elektromag-

netyczne lub mikrofalowe w odlegEo[ci blirszej nir 
50,00 m od terenów z dopuszczoną dowolną formą 
zabudowy mieszkaniowej.

DZIAD VI
Przepisy SzczegóEowe ｠ tereny w sektorze II

ROZDZIAD I
Teren II-01UH

§53. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja usEug 
handlu, która more być realizowana na powierzchni 
sprzedary do 2000 m2.

2. Przeznaczeniem uzupeEniającym jest funkcja 
administracyjna, biurowa, usEugowa.

3. Dopuszcza się Eączenie funkcji dominującej z 
funkcją uzupeEniającą w jednym budynku pod wa-

runkiem zachowania wszelkich wymagaG wynikają-

cych z przepisów odrębnych.
4. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria P-3.

5. Zakazuje się obsEugi komunikacyjnej polegają-

cej na bezpo[rednim wEączeniu elementów rozwią-

zaG drogowych przypisanych do terenu II-01UH do 
drogi krajowej nr 92.

§54. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Zakazuje się stosowania dominujących kolorów 
elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian wpro-

wadzonych termorenowacją lub innymi dziaEaniami 
budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1016,

2) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 3007,

3) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015,

4) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4006, RAL 4008, RAL 
4010,

5) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5008, RAL 5011, RAL 5013, RAL 
5022,

6) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5020, RAL 6003, RAL 6005, RAL 6006, RAL 
6007, RAL 6009, RAL 6022, RAL 6024, RAL 
6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 
6034.

7) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
8016, RAL 8017, RAL 8028,

8) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7024, RAL 7026, RAL 7043,

9) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017,

10) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

3. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian 
wprowadzonych termorenowacją lub innymi dziaEa-

niami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:
1) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 

wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.
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4. Nakazuje się stosowanie dominujących kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 3000, RAL 3001, 
RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, 
RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016.

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3009, RAL 8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 
8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 
8024, RAL 8025, RAL 8028,

3) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 
6028, RAL 6033, RAL 6034,

4) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5000, RAL 5001, RAL 5003, RAL 
5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5011, RAL 
5013, RAL 5014, RAL 5019,

5) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7005, RAL 7011, RAL 
7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 
7036, RAL 7037, RAL 7039, RAL 7040, RAL 
7042, RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046.

5. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 
1012, RAL 1016, RAL 1018, RAL 1021, RAL 
1023, RAL 1032, RAL 1034,

2) pomaraGczowych wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 1007, RAL 1017, RAL 1028, RAL 
1033, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2003, RAL 
2008, RAL 2011,

3) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 2004, RAL 3000, 
RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, 
RAL 3005, RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, 
RAL 3016, RAL 3020, RAL 3031,

4) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 3018, RAL 
3027, RAL 4003,

5) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4002, RAL 4005, RAL 
4008, RAL 4010,

6) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug wzo-

rów RAL o numerach RAL 1026, RAL 2005, 
RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 4003.

6. Nakazuje się na elewacji budynków stosowanie 
｠ dla zapewnienia wEa[ciwej jako[ci architektonicz-
nej ｠ szlachetnych materiaEów elewacyjnych w ilo-

[ci nie mniejszej, nir 30% Eącznej powierzchni ele-

wacji budynku, wybranych spo[ród wymienionych:
- beton architektoniczny elewacyjny,
- cegEa elewacyjna, w tym cegEa klinkierowa,
- okEadziny moduEowe ceramiczne elewacyjne,

- okEadziny z kamienia naturalnego i konglome-

ratu,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy alumi-

nium,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy stali 

nierdzewnej,
- okEadziny moduEowe z arkuszy blachy perforo-

wanej,
- okEadziny z systemowych pEyt laminowanych,

przy czym zapis powyrszy dotyczy Eącznej po-

wierzchni elewacji, z wyEączeniem elewacji ulegają-

cych zakryciu w zabudowie zwartej.

§55. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§56. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§57. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§58. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wynoszą-

cego 45%,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 15%,
3) ogranicza się zabudowę do obszaru poEoronego 

wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy 
przebiegających w odlegEo[ciach okre[lonych 
na Rysunku Planu od linii rozgraniczających te-

reny o odmiennym przeznaczeniu,
4) dopuszcza się zachowanie pozostaEych odlegEo-

[ci nie okre[lonych na Rysunku Planu wedEug 
przepisów odrębnych.

2. W ramach zabudowy:
1) dopuszcza się zabudowę budynkami, które 

mie[cić mogą funkcję handlu,
2) dopuszcza się wprowadzanie przeznaczenia 

uzupeEniającego jako towarzyszącego której-
kolwiek z funkcji związanej z przeznaczeniem 
dominującym z zastrzereniem, re zakazuje się 
budowy odrębnych budynków przeznaczonych 
jedynie pod funkcje związane z przeznaczeniem 
uzupeEniającym,

3) dopuszcza się budowę budynków nie wyr-
szych, nir dwie kondygnacje, a równocze[nie 
nie wyrszych nir 9,0 m,

4) dopuszcza się krycie budynków dachami pEa-

skimi z zastrzereniem, re dachy pEaskie kryte 
materiaEami bitumicznymi, membranami wy-

magają attyki przysEaniającej poEać dachu,
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5) dopuszcza się krycie budynków dachami stro-

mymi o jednej z nirej wymienionych rodzajów 
geometrii: dach wielospadowy, dach szedowy, 
przy czym dla dachów wielospadowych niesy-

metrycznych obowiązuje stosowanie attyki za-

krywającej poEać dachu od okapu co najmniej 
po kalenicę ze wszystkich stron poEaci dachu,

6) dopuszcza się krycie budynków dachami o po-

wierzchniach Eukowych względnie krycie prze-

kryciami powEokowymi opartymi o swobodnie 
ksztaEtowane krzywizny.

7) dopuszcza się stosowanie podcieni.
3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia budynku,
3) dopuszcza się adaptacje jedynie wówczas, 

gdy wprowadzanie funkcji jest zgodne z prze-

znaczeniem okre[lonym dla danego terenu, a 
takre, gdy wprowadzenie tej funkcji nie spo-

woduje przekroczenia okre[lonych w Uchwale 
limitów w szczególno[ci w odniesieniu do prze-

znaczenia uzupeEniającego,
4) zakazuje się rozbudowy budynków skutkującej 

zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej, o ile typologia zostaEa wska-

zana jako obowiązująca dla danego terenu,
5) dopuszcza się nadbudowę budynków pod wa-

runkiem speEnienia ustaleG UchwaEy, a w szcze-

gólno[ci ust. 2 w odniesieniu do zabudowy,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest równo-

znaczne z konieczno[cią dostosowania tych ele-

mentów zagospodarowania i zabudowy, które 
objęto wymienionymi dziaEaniami, z zastrzere-

niem, re o ile przekroczone są wskapniki ustalo-

ne w Uchwale, dopuszcza się jedynie takie dzia-

Eania, które nie zwiększą rórnicy między stanem 
faktycznym, a stanem ustalanym na podstawie 
przepisów UchwaEy, z równoczesnym obowiąz-
kiem dostosowania tych cech zagospodarowa-

nia i zabudowy, które są morliwe bez narusze-

nia dotychczasowego dozwolonego prawnie 

urytkowania, je[li jego profil nie ulega zmianie.

§59. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a takre nararonych na niebezpieczeGstwo po-

wodzi oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych
Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§60. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym
1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 2500 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, z zastrzereniem ust. 3.

3. Dopuszcza się podziaEy nieruchomo[ci odbie-

gające od wielko[ci okre[lonych w ust. 2, w szcze-

gólno[ci, je[li wydzielana w ten sposób dziaEka jest 
niezbędna dla utrzymania wEa[ciwych rozwiązaG 
obsEugi komunikacyjno-transportowej, lecz pod wa-

runkiem, re wydzielana w ten sposób dziaEka nie 
będzie przeznaczona pod samodzielną zabudowę 
budynkami.

4. Ogranicza się lokalizowanie i wznoszenie bu-

dynków na kilku dziaEkach w taki sposób, re budy-

nek lub grupa budynków more być lokalizowana na 
grupie dziaEek o Eącznej powierzchni nie mniejszej, 
nir 2500 m2, o ile wszystkie dziaEki w tej grupie na-

lerą do jednego wEa[ciciela, a grupa dziaEek trakto-

wana jako jeden obszar wyznaczony pod zabudowę 
i ustalenie zagospodarowania terenu oraz speEnia 
Eącznie wymogi niniejszej uchwaEy.

§61. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

1. Zasadnicze zasady dotyczące szczególnych 
warunków zagospodarowania terenu oraz ograni-

czeG w ich urytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
okre[lono w przepisach ogólnych.

2. Zakazuje się budowy budynków w odlegEo[ci 
mniejszej, nir 20,00 m od granicy terenu, na którym 
zlokalizowana jest droga krajowa przylegEa do tere-

nu II-01UH od strony póEnocnej.
3. W przypadku budowy budynków jednokondyg-

nacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w odle-

gEo[ci blirszej nir 50 m od granicy terenu drogi krajo-

wej przylegEej od strony póEnocnej, lecz nie blirszej, 
nir okre[lona w ust. 2, konieczno[ć dostosowania 
budynku i zagospodarowania terenu związana z za-

pewnieniem wymaganego przepisami odrębnymi kli-
matu akustycznego spoczywa na inwestorze.

4. W przypadku budowy budynków wielokondyg-

nacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w odle-

gEo[ci blirszej nir 70 m od granicy terenu drogi krajo-

wej przylegEej od strony póEnocnej, lecz nie blirszej, 
nir okre[lona w ust. 2, konieczno[ć dostosowania 
budynku i zagospodarowania terenu związana z za-

pewnieniem wymaganego przepisami odrębnymi kli-
matu akustycznego spoczywa na inwestorze.

5. Ilekroć inwestor podejmuje inwestycję, o jakiej 
mowa w ust. 3 i ust. 4, przejmuje odpowiedzialno[ć 
wynikającą ze skutków takiej inwestycji powstaEej 
ze [wiadomo[cią istnienia pobliskiego pródEa uciąrli-
wo[ci, jakim jest droga krajowa.

6. Nakazuje się uwzględnienie odlegEo[ci wyma-

ganych przepisami odrębnymi od urządzeG infra-

struktury elektroenergetycznej zlokalizowanych na 

sąsiednim terenie.

§62. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej)

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej okre[lono w przepisach ogólnych.
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2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-
portową terenu z przylegEych od poEudnia terenów 
komunikacji i transportu drogowego, przy czym z 
caEego terenu dopuszcza się wyznaczenie wyEącznie 
jednego poEączenia peEniącego funkcję wjazdu i wy-

jazdu na drogę publiczna, wedEug warunków ustalo-

nych przez gestora drogi.

3. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej czterech 
miejsc postojowych przypadających na 100 m2 po-

wierzchni netto budynku o funkcji usEug handlu.
4. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej trzech 

miejsc postojowych przypadających na 100 m2 po-

wierzchni netto budynku, je[li jest to budynek nie prze-

znaczony na funkcje usEug handlu, w którym zlokalizo-

wano pomieszczenia na pobyt staEy ludzi nie będące 
pomieszczeniami produkcyjnymi i magazynowymi.

5. Nakazuje się wyznaczanie ilo[ci miejsc postojo-

wych dla niepeEnosprawnych zgodnie z wymogami 
prowadzonej dziaEalno[ci, lecz nie mniej nir cztery 
miejsca dla osób niepeEnosprawnych, o ile dotyczy 
to budynku o funkcji usEug handlu.

6. Nakazuje się wyznaczanie ilo[ci miejsc posto-

jowych dla niepeEnosprawnych zgodnie z wymoga-

mi prowadzonej dziaEalno[ci, lecz nie mniej nir dwa 
miejsca dla osób niepeEnosprawnych, o ile dotyczy 
to budynku nie wymienionego w ust. 5.

7. Dopuszcza się lokalizowanie zespoEów lub in-

dywidualnych miejsc postojowych z zachowaniem 

ewentualnych innych warunków okre[lonych w ni-
niejszej uchwale.

8. Dopuszcza się wznoszenie budynków miesz-
czących miejsca postojowe w podziemiu oraz na 
kondygnacjach nadziemnych.

9. Dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-

wych dla pojazdów cięrarowych w ilo[ci nie więk-

szej, nir trzy miejsca na dziaEkę.

§63. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§64. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy.

Okre[lono w przepisach koGcowych.

§65. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD II
Tereny II-01U/MJ

§66. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja usEu-

gowa, przy czym funkcja usEugowa nie obejmuje 
obiektów lub czę[ci obiektów o funkcji usEugi han-

dlu, realizowanej na powierzchni netto większej nir 
400 m2, których wznoszenie jest zakazane.

2. Równorzędnym przeznaczeniem dominującym 
jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w zabudo-

wie wolno stojącej.
3. Nie wyznacza się dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupeEniającego.
4. Dopuszcza się Eączenie funkcji usEugowej z 

funkcją mieszkaniową w jednym budynku pod wa-

runkiem zachowania wszelkich wymagaG wynikają-

cych z przepisów odrębnych.
5. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria P-1.

6. Zakazuje się obsEugi komunikacyjnej polegają-

cej na bezpo[rednim wEączeniu elementów rozwią-

zaG drogowych przypisanych do terenu II-01U/MJ 
do drogi krajowej nr 92.

§67. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Nakazuje się stosowanie dominujących kolorów 
elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian wpro-

wadzonych termorenowacją lub innymi dziaEaniami 
budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) wrzosów wedEug wzorów NCS S 1005-R20B, 
S 1005-Y60R, S 1005-Y70R, S 1005-Y80R, 
S 1005-Y90R, S 1502-R, S 2005-R20B, S 
2005-Y60R, S 2005-Y70R, S 2005-Y80R, S 
2005-Y90R,

2) zieleni zszarzaEych wedEug wzorów NCS S1005-
G, S1005-G10Y, S1005-G20Y, S1005-G30Y, 
S1005-G40Y, S1005-G50Y, S1005-G60Y, 
S1005-G70Y, S1010-G, S1010-G10Y, S1010-
G20Y, S1010-G30Y, S1010-G40Y, S1010-
G50Y, S1010-G60Y, S1010-G70Y, S1020-G, 
S1020-G10Y, S1020-G20Y, S1020-G30Y, 
S1020-G40Y, S1020-G50Y, S1020-G60Y, 
S1020-G70Y, S2010-G, S2010-G10Y, S2010-
G20Y, S2010-G30Y, S2020-G, S2020-G10Y, 
S2020-G20Y, S2020-G30Y,

3) zieleni zimnych wedEug wzorów NCS S0505-
G, S0505-G10Y, S0505-G20Y, S0510-G, 
S0510-G10Y, S0510-G20Y, S0520-G, S0520-
G10Y, S0520-G20Y, S0540-G, S0540-G10Y, 
S0540-G20Y, S0530-G, S0530-G10Y, S0530-
G20Y, S1030-G, S1030-G10Y, S1030-G20Y, 
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S1040-G, S1040-G10Y, S1040-G20Y,
4) bEękitów i niebieskich zszarzaEych wedEug wzo-

rów NCS S 3010-B, S 3010-B10G, S 3020-B, S 
3020-B10G, S 3030-B, S 3030-B10G, S4020-
B, S4020-B10G, S4030-B, S4030-B10G,

5) niebiesko-zielonych wedEug wzorów NCS S 
0505-B20G, S 0505-B50G, S 0510-B30G, S 
0510-B50G, S 0520-B30G, S 0520-B50G, S 
0530-B30G, S 0530-B50G, S 0540-B30G, S 
1010-B30G, S 1010-B50G, S 1020-B30G, S 
1020-B50G, S 1030-B30G, S 1030-B50G,

6) zieleni szafirowych wedEug wzorów NCS S 
0505-B80G, S 0510-B70G, S 0510-B90G, S 
0520-B70G, S 0520-B90G, S 0530-B70G, S 
0530-B90G, S 1010-B70G, S 1010-B90G, S 
1020-B70G, S 1020-B90G, S 1030-B70G, S 
1030-B90G,

a takre odpowiadających im kolorów RAL.
3. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian 
wprowadzonych termorenowacją lub innymi dziaEa-

niami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:
1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 

1004, RAL 1005, RAL 1012, RAL 1032,
2) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 

3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 4003,
3) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 

RAL o numerach RAL 4006, RAL 4008, RAL 
4010,

4) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6017, RAL 6018, RAL 6025,

5) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1024, RAL 1027,

6) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003,

a takre odpowiadających im kolorów NCS.
4. Nakazuje się stosowanie dominujących kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6028,

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3009, RAL 8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 
8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 
8024, RAL 8025, RAL 8028,

3) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7005, RAL 7011, RAL 
7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7036, RAL 
7037, RAL 7039, RAL 7043, RAL 7045, RAL 
7046.

5. Nakazuje się stosowanie uzupeEniających kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród 
kolorów wskazanych jako dopuszczone kolory do-

minujące elewacji oraz spo[ród:

1) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6016, RAL 
6020, RAL 6021, RAL 6024, RAL 6025, RAL 
6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 
6032, RAL 6033, RAL 6034.

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1011, RAL 3009, RAL 8002, RAL 8003, RAL 
8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 
8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8024, RAL 
8025, RAL 8028,

3) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 7000, RAL 7001, RAL 7004, RAL 7005, 
RAL 7011, RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, 
RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, 
RAL 7031, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, 
RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, 
RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047,

4) srebrnych wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 9006, RAL 9007.

5) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017.

6. Dopuszcza się realizację ukEadów przestrzen-

nych budynków mieszkalnych, o których mowa w 
§18, okre[lonych symbolami ｧOｦ, ｧTｦ i ｧUｦ.

7. Zakazuje się realizacji ukEadów przestrzennych 
budynków mieszkalnych, o których mowa w §18, 
okre[lonych symbolami ｧLｦ, ｧZｦ, ｧHｦ i ｧXｦ.

§68. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora.

§69. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych.

§70. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy.

§71. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy:
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wyno-

szącego 35%, w przypadku lokalizowania na 
dziaEce jedynie budynków o funkcji usEugowej, 
a takre budynków o funkcji mieszkaniowo-
usEugowej,

2) zakazuje się przekraczania maksymalnego 
wskapnika intensywno[ci zabudowy wyno-

szącego 25%, w przypadku lokalizowania na 
dziaEce jedynie budynków mieszkaniowych jed-

norodzinnych,
3) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 30%,
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4) ogranicza się zabudowę do obszaru poEoronego 
wewnątrz obowiązujących i nieprzekraczalnych 
linii zabudowy przebiegających w odlegEo[ciach 
okre[lonych na Rysunku Planu od linii rozgrani-
czających tereny o odmiennym przeznaczeniu, 
przy zachowaniu odlegEo[ci wynikających z 
przepisów odrębnych pomiędzy budynkami na 
dziaEkach sąsiadujących,

5) dopuszcza się zachowanie pozostaEych odlegEo-

[ci nie okre[lonych na Rysunku Planu wedEug 
przepisów odrębnych,

6) dopuszcza się zwiększenie wskapnika inten-

sywno[ci zabudowy o dodatkowe 5%, je[li bu-

dynek zlokalizowany jest na dziaEce narornej, 
stanowiącej styk dwu terenów komunikacji i 
transportu drogowego, przeznaczonych pod 
drogi publiczne.

2. W ramach zabudowy:
1) dopuszcza się zabudowę budynkami mieszczą-

cymi funkcje zgodne z przeznaczeniem domi-

nującym oraz równorzędnym przeznaczeniem 
dominującym, przy czym budynki te mogą po-

siadać funkcje ujęte w ramach przeznaczenia 
dominującego, równorzędnego przeznaczenia 
dominującego lub ich kombinację,

2) zakazuje się przekraczania maksymalnej wyso-

ko[ci budynków o funkcji usEugowej wynoszą-

cej 9,00 m,
3) nie ogranicza się szeroko[ci elewacji frontowej 

budynku o funkcji usEugowej,
4) nakazuje się krycie budynków o funkcji usEugo-

wej dachami pEaskimi,
5) nakazuje się przesEanianie dachu attyką sta-

nowiącą przedEurenie lica [cian zewnętrznych 
ze wszystkich stron budynku o funkcji usEugo-

wej,
6) dopuszcza się budowę budynków mieszkanio-

wych jednorodzinnych nie wyrszych, nir trzy 
kondygnacje,

7) zakazuje się przekraczania maksymalnej wyso-

ko[ci budynków mieszkaniowych jednorodzin-

nych wynoszącej 9,00 m,
8) ogranicza się szeroko[ć elewacji frontowej bu-

dynku mieszkaniowego jednorodzinnego do 

maksymalnej warto[ci 10,30 m,
9) nakazuje się krycie budynków mieszkaniowych 

jednorodzinnych dachami pEaskimi,
10) dopuszcza się budowę budynków gospodar-

czych nie wyrszych, nir jedna kondygnacja,
11) zakazuje się przekraczania maksymalnej wy-

soko[ci budynków gospodarczych wynoszącej 
5,20 m,

12) ogranicza się szeroko[ć elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej war-

to[ci 8,60 m,
13) nakazuje się krycie budynków gospodarczych 

dachami pEaskimi,
14) zakazuje się stosowania okapów dachu o wy-

sięgu większym, nir 3,00 m poza lico [ciany 
zewnętrznej w stanie wykoGczonym,

15) zakazuje się stosowania atrap dachowych i 
attyk o lekkiej konstrukcji stalowej lub drew-

nianej,
16) zakazuje się stosowania sztukaterii elewacyj-

nej z wyjątkiem gzymsu podokapowego poEaci 
dachowych.

3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia budynku,
3) dopuszcza się adaptacje jedynie wówczas, 

gdy wprowadzanie funkcji jest zgodne z prze-

znaczeniem okre[lonym dla danego terenu, a 
takre, gdy wprowadzenie tej funkcji nie spo-

woduje przekroczenia okre[lonych w Uchwale 
limitów,

4) zakazuje się rozbudowy budynków skutkującej 
zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej, o ile typologia zostaEa wska-

zana jako obowiązująca dla danego terenu,
5) dopuszcza się nadbudowę budynków pod wa-

runkiem speEnienia ustaleG UchwaEy, a w szcze-

gólno[ci ust. 2 w odniesieniu do zabudowy,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest rów-

noznaczne z konieczno[cią dostosowania tych 
elementów zagospodarowania i zabudowy, 
które objęto wymienionymi dziaEaniami, z za-

strzereniem, re o ile przekroczone są wskapniki 
ustalone w Uchwale, dopuszcza się jedynie ta-

kie dziaEania, które nie zwiększą rórnicy między 
stanem faktycznym, a stanem ustalanym na 
podstawie przepisów UchwaEy, z równoczes-
nym obowiązkiem dostosowania tych cech za-

gospodarowania i zabudowy, które są morliwe 
bez naruszenia dotychczasowego dozwolone-

go prawnie urytkowania, je[li jego profil nie 
ulega zmianie.

§72. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§73. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym
1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 2000 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, z zastrzereniem ust. 3.

3. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 1000 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, lecz dziaEka taka more być 
zabudowana budynkami jedynie o funkcji mieszka-

niowej.
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§74. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

1. Zasadnicze zasady dotyczące szczególnych 
warunków zagospodarowania terenu oraz ograni-

czeG w ich urytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
okre[lono w przepisach ogólnych.

2. Zakazuje się budowy budynków w odlegEo[ci 
mniejszej, nir 20,00 m od granicy terenu, na którym 
zlokalizowana jest droga krajowa przylegEa do tere-

nu II-01U/MJ od strony póEnocnej.
3. W przypadku budowy budynków jednokondyg-

nacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w odle-

gEo[ci blirszej nir 50 m od granicy terenu drogi krajo-

wej przylegEej od strony póEnocnej, lecz nie blirszej, 
nir okre[lona w ust. 2, konieczno[ć dostosowania 
budynku i zagospodarowania terenu związana z za-

pewnieniem wymaganego przepisami odrębnymi kli-
matu akustycznego spoczywa na inwestorze.

4. W przypadku budowy budynków wielokondyg-

nacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w odle-

gEo[ci blirszej nir 70 m od granicy terenu drogi krajo-

wej przylegEej od strony póEnocnej, lecz nie blirszej, 
nir okre[lona w ust. 2, konieczno[ć dostosowania 
budynku i zagospodarowania terenu związana z za-

pewnieniem wymaganego przepisami odrębnymi kli-
matu akustycznego spoczywa na inwestorze.

5. Ilekroć inwestor podejmuje inwestycję, o jakiej 
mowa w ust. 3 i ust. 4, przejmuje odpowiedzialno[ć 
wynikającą ze skutków takiej inwestycji powstaEej 
ze [wiadomo[cią istnienia pobliskiego pródEa uciąrli-
wo[ci, jakim jest droga krajowa.

6. Obowiązuje pozostawienie nie ogrodzonego do-

jazdu do terenu infrastruktury energetycznej II-01EE 
wzdEur terenu II-01RI o szeroko[ci nie mniejszej nir 
5m zakoGczonej przy terenie EE placem manewro-

wym min 10x10m dla zapewnienia dostępu sEurb 
gestora.

§75. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-
portową terenu z przylegEych od poEudnia terenów 
komunikacji i transportu drogowego, przy czym z 
caEego terenu dopuszcza się wyznaczenie nie wię-

cej nir dwóch poEączeG peEniących funkcję wjazdu 
i wyjazdu na drogę publiczna, wedEug warunków 
ustalonych przez gestora drogi.

3. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej dwóch 
miejsc postojowych na kardej dziaEce.

4. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej dwóch 
miejsc postojowych przypadających na 100 m2 po-

wierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, w 
którym zlokalizowano funkcję usEugową.

5. Nakazuje się wyznaczanie ilo[ci miejsc postojo-

wych dla niepeEnosprawnych zgodnie z wymogami 

prowadzonej dziaEalno[ci, lecz nie mniej nir jedno 
miejsce dla osób niepeEnosprawnych, o ile na dziaE-
ce zlokalizowano jakąkolwiek funkcję usEugową.

6. Dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-

wych dla pojazdów cięrarowych w ilo[ci nie więk-

szej nir 5 miejsc z nakazem zachowania odlegEo[ci 
tych miejsc postojowych nie mniejszej, nir 6,00 m 
od granic dziaEki, a 12,00 m od granic dziaEki zabu-

dowanej jedynie budynkami mieszkalnymi.

§76. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§77. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§78. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD III
Teren II-01RI

§79. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja lokali-
zacji urządzeG melioracji i obsEugi upraw polowych.

2. Nie ustala się dopuszczalnego przeznaczenia 
uzupeEniającego.

§80. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Zakazuje się budowania i montaru afiszów re-

klamowych.

2. Dopuszcza się budowę i montar afiszów infor-
macyjnych, w tym afiszów informacyjnych wolno-

stojących.

§81. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§82. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych
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§83. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§84. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy budynka-

mi oraz budowlami, w tym budynkami tymcza-

sowymi i nie poEączonymi trwale z gruntem,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 90%,
3) dopuszcza się budowę przejazdów drogowych 

poprzecznie do przebiegu rowu melioracyjnego 

pod warunkiem utrzymania jego drorno[ci i cią-

gEo[ci, z zastrzereniem, re Eączna powierzch-

nia przejazdów nie more zajmować więcej, nir 
12% powierzchni terenu, przy czym zapis o 
ograniczeniu powierzchni terenu nie obowiązu-

je z chwilą skanalizowania rowu melioracyjne-

go, na odcinku, na którym rów ten jest w peEni 
skanalizowany,

4) dopuszcza się budowę urządzeG gospodarki po-

lowej.

2. W ramach zabudowy nie dopuszcza się jej 
zgodnie z tre[cią ust. 1, pkt 1.

§85. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Ochrona ustawowa gruntów rolnych

§86. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym
Okre[lono w przepisach ogólnych

§87. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych

§88. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-
portową terenu jedynie z przylegEych od poEudnia 
terenów komunikacji i transportu drogowego.

§89. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§90. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§91. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD IV
Teren II-01KS

§92. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja ob-

sEugi komunikacji i transportu drogowego, co zawie-

ra w sobie w szczególno[ci:
1) stacje paliw,
a takre
2) chodniki,
3) place manewrowe i inne,
4) urządzenia i wyposarenie powyrszych,
5) sieci infrastruktury sEurących do obsEugi wyrej 

wymienionych obiektów.

2. Nie wyznacza się dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupeEniającego.
3. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria V-2.

§93. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Zakazuje się stosowania dominujących kolorów 
elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian wpro-

wadzonych termorenowacją lub innymi dziaEaniami 
budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 
1012, RAL 1016, RAL 1018, RAL 1021, RAL 
1023, RAL 1032,

2) pomaraGczowych wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 1007, RAL 1028, RAL 1033, RAL 
1037, RAL 2000, RAL 2003, RAL 2008, RAL 
2011,
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3) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 3000, RAL 3001, 
RAL 3002, RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, 
RAL 3016, RAL 3020

4) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 3018, RAL 
3027, RAL 4002, RAL 4003, RAL 4010,

5) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4001, RAL 4004, RAL 
4005, RAL 4006, RAL 4007, RAL 4008,

6) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6017, RAL 6018, RAL 6025,

7) niebieskich i bEękitów wedEug wzorów RAL o 
numerach RAL 5003, RAL 5005, RAL 5009, 
RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, 
RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, 
RAL 5022,

8) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1027, RAL 3009, RAL 6006, RAL 6008, RAL 
6022, RAL 7013, RAL 7034, RAL 8000, RAL 
8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8007, RAL 
8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8016, RAL 
8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8024,

9) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7001, RAL 7004, RAL 
7005, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 7039, RAL 
7043, RAL 7046,

10) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017,

11) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003,

a takre odpowiadających im kolorów NCS.
3. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian 
wprowadzonych termorenowacją lub innymi dziaEa-

niami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:
1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 

1004, RAL 1005, RAL 1012, RAL 1032,
2) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 

3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 4003,
3) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 

RAL o numerach RAL 4006, RAL 4008, RAL 
4010,

4) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6017, RAL 6018, RAL 6025,

5) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1024, RAL 1027,

6) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003,

a takre odpowiadających im kolorów NCS.
4. Nakazuje się stosowanie dominujących kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 3000, RAL 3001, 
RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, 
RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016.

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3009, RAL 8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 
8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 
8024, RAL 8025, RAL 8028,

3) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 
6028, RAL 6033, RAL 6034,

4) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7005, RAL 7011, RAL 
7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 
7036, RAL 7037, RAL 7039, RAL 7040, RAL 
7042, RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046

5. Nakazuje się stosowanie uzupeEniających kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród 
kolorów wskazanych jako dopuszczone kolory do-

minujące elewacji oraz spo[ród:
1) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 

RAL 2001, RAL 2002, RAL 2012, RAL 3000, 
RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, 
RAL 3005, RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, 
RAL 3016, RAL 3020,

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1011, RAL 3009, RAL 8002, RAL 8003, RAL 
8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 
8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8024, RAL 
8025, RAL 8028,

3) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 7000, RAL 7001, RAL 7004, RAL 7005, 
RAL 7011, RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, 
RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, 
RAL 7031, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, 
RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, 
RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047,

4) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6016, RAL 
6020, RAL 6021, RAL 6024, RAL 6025, RAL 
6026, RAL 6027,RAL 6028, RAL 6029, RAL 
6032, RAL 6033, RAL 6034.

5) srebrnych wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 9006, RAL 9007,

6) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017.

§94. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§95. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych
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§96. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§97. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-

budowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensyw-

no[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wynoszą-

cego 40%,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 20%,
3) ogranicza się zabudowę do obszaru poEoronego 

wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy 
przebiegających w odlegEo[ciach okre[lonych 
na Rysunku Planu od linii zabudowy uwzględ-

niają zabudowę istniejącą w dniu podjęcia ni-
niejszej uchwaEy,

4) dopuszcza się zachowanie pozostaEych odlegEo-

[ci nie okre[lonych na Rysunku Planu wedEug 
przepisów odrębnych,

5) dopuszcza się budowę ekranu akustycznego o 
wysoko[ci do 4,00m w póEnocnej granicy dzia-

Eek,
6) nakazuje się utrzymywanie zieleni na terenach 

biologicznie czynnych.

2. W ramach zabudowy:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnej wyso-

ko[ci budynków wynoszącej 8,00m,
2) nie ogranicza się szeroko[ci elewacji frontowej 

budynku,
3) nakazuje się krycie budynków dachami pEaski-

mi lub dachami o powierzchniach Eukowych 
względnie krycie przekryciami powEokowymi 
opartymi o swobodnie ksztaEtowane krzywi-
zny.

3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia budynku,
3) dopuszcza się adaptacje jedynie wówczas, gdy 

wprowadzanie funkcji jest zgodne z przezna-

czeniem okre[lonym dla danego terenu, a tak-

re gdy wprowadzenie tej funkcji nie spowoduje 
przekroczenia okre[lonych w Uchwale limitów 
w szczególno[ci w odniesieniu do przeznacze-

nia uzupeEniającego,
4) dopuszcza się rozbudowę budynków skutkują-

cą zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej,

5) dopuszcza się nadbudowę budynków,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest równo-

znaczne z konieczno[cią dostosowania tych ele-

mentów zagospodarowania i zabudowy, które 
objęto wymienionymi dziaEaniami, z zastrzere-

niem, re o ile przekroczone są wskapniki ustalo-

ne w Uchwale, dopuszcza się jedynie takie dzia-

Eania, które nie zwiększą rórnicy między stanem 
faktycznym, a stanem ustalanym na podstawie 
przepisów UchwaEy, z równoczesnym obowiąz-
kiem dostosowania tych cech zagospodarowa-

nia i zabudowy, które są morliwe bez narusze-

nia dotychczasowego dozwolonego prawnie 

urytkowania, je[li jego profil nie ulega zmianie.

§98. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§99. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym
1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się podziaE dziaEek.

§100. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

1. Zasadnicze zasady dotyczące szczególnych 
warunków zagospodarowania terenu oraz ograni-

czeG w ich urytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
okre[lono w przepisach ogólnych.

2. Zakazuje się budowy budynków w odlegEo[ci 
mniejszej, nir 20,00 m od granicy terenu, na którym 
zlokalizowana jest droga krajowa przylegEa do tere-

nu II-01KS od strony póEnocnej.
3. W przypadku budowy budynków jednokondyg-

nacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w odle-

gEo[ci blirszej nir 50m od granicy terenu drogi krajo-

wej przylegEej od strony póEnocnej, lecz nie blirszej, 
nir okre[lona w ust. 2, konieczno[ć dostosowania 
budynku i zagospodarowania terenu związana z za-

pewnieniem wymaganego przepisami odrębnymi kli-
matu akustycznego spoczywa na inwestorze.

4. W przypadku budowy budynków wielokondyg-

nacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w odle-

gEo[ci blirszej nir 70m od granicy terenu drogi krajo-

wej przylegEej od strony póEnocnej, lecz nie blirszej, 
nir okre[lona w ust. 2, konieczno[ć dostosowania 
budynku i zagospodarowania terenu związana z za-

pewnieniem wymaganego przepisami odrębnymi kli-
matu akustycznego spoczywa na inwestorze.

5. Ilekroć inwestor podejmuje inwestycję, o jakiej 
mowa w ust. 3 i ust. 4, przejmuje odpowiedzialno[ć 
wynikającą ze skutków takiej inwestycji powstaEej 
ze [wiadomo[cią istnienia pobliskiego pródEa uciąrli-
wo[ci, jakim jest droga krajowa.

§101. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej)

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
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struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Nakazuje się obsEugę komunikacyjną i transpor-
tową terenu jedynie z przylegEych od poEudnia tere-

nów komunikacji i transportu drogowego.

§102. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§103. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§104. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD V
Teren II-01EE

§105. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja in-

frastrukturalna dla infrastruktury elektroenergetycz-

nej.

2. Przeznaczeniem uzupeEniającym jest funkcja in-

frastrukturalna dla infrastruktury nie wymienionej w 

ust. 1, a takre zieleni nieurządzonej.
3. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria E-1.

§106. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Zakazuje się budowania i montaru afiszów re-

klamowych.

2. Dopuszcza się budowę i montar afiszów infor-
macyjnych, w tym afiszów informacyjnych wolno-

stojących, z zastrzereniem, re pojedynczy afisz nie 
more mieć powierzchni przekraczającej 0,8 m2.

§107. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§108. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§109. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§110. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wynoszą-

cego 40%,
2) nie ustala się minimalnego wskapnika po-

wierzchni biologicznie czynnej,
3) dopuszcza się budowę ogrodzenia, lecz jedynie 

je[li ogrodzenie to sEury zabezpieczeniu mienia 
lub zapewnieniu bezpieczeGstwa, a zaEorone 
ogrodzenie zapewnia swobodny dostęp sEurb 
gestora sieci oraz sEurb naprawczych,

4) zakazuje się nasadzania zieleni wysokiego i 
[redniego piętra w odlegEo[ciach okre[lonych 
w przepisach odrębnych a takre przez gesto-

rów sieci,
5) nakazuje się sytuowanie obiektów budowla-

nych w odlegEo[ci nie mniejszej, nir 10m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej.

2. Dopuszcza się budowę jedynie takich budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych i nie powią-

zanych trwale z gruntem, które sEurą jedynie rea-

lizacji obsEugi infrastrukturalnej terenów i nie mają 
pomieszczeG na pobyt staEy ludzi.

3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia,
3) zakazuje się adaptacji,
4) dopuszcza się rozbudowę budynków skutkują-

cą zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej,

5) zakazuje się nadbudowy budynków,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest rów-

noznaczne z konieczno[cią dostosowania tych 
elementów zagospodarowania i zabudowy, 
które objęto wymienionymi dziaEaniami, z za-

strzereniem, re o ile przekroczone są wskapniki 
ustalone w Uchwale, dopuszcza się jedynie ta-

kie dziaEania, które nie zwiększą rórnicy między 
stanem faktycznym, a stanem ustalanym na 
podstawie przepisów UchwaEy, z równoczes-
nym obowiązkiem dostosowania tych cech za-

gospodarowania i zabudowy, które są morliwe 
bez naruszenia dotychczasowego dozwolone-

go prawnie urytkowania, je[li jego profil nie 
ulega zmianie.
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§111. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§112. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym
Nie ustala się

§113. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

1. Zasadnicze szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy okre[lono w przepisach 
ogólnych.

2. Zakazuje się budowy jakichkolwiek budynków, 
w tym budynków tymczasowych i nie powiązanych 
trwale z gruntem, o ile budynki te nie są sEurą jedy-

nie realizacji obsEugi infrastrukturalnej terenów i nie 
mają pomieszczeG na pobyt staEy ludzi.

3. Zakazuje się budowy pozostaEych obiektów 
budowlanych, z wyEączeniem dróg i urządzeG dro-

gowych, sieci infrastruktury, z zastrzereniem, re 
dopuszcza się poprzeczne w stosunku do ciągów 
infrastruktury miejskiej prowadzenie drogi w miej-

scach i na warunkach uzgodnionych z gestorem sie-

ci infrastruktury.

§114. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Nakazuje się obowiązek uzgadniania wszelkich 
dziaEaG związanych z zagospodarowaniem terenu i 
zabudową z wEa[ciwymi gestorami sieci infrastruk-

tury.

3. Dopuszcza się lokalizację i budowę sieci infra-

struktury takich, które nie kolidują z istniejącymi sie-

ciami infrastruktury.

4. Dopuszcza się jedynie budowę dróg sEurących 
obsEudze ciągów infrastrukturalnych.

5. Zakazuje się wyznaczania miejsc postojowych

§115. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§116. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§117. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD VI
Tereny II-01IF/ZN

§118. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja in-

frastrukturalna, w tym w szczególno[ci tereny po-

mocnicze urządzeG komunikacji.
2. Równorzędnym przeznaczeniem dominującym 

jest funkcja zieleni nieurządzonej.
3. Nie wyznacza się dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupeEniającego.
4. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria V-1 i V-2.

§119. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§120. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§121. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§122. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy budynka-

mi, w tym budynkami tymczasowymi i nie po-

Eączonymi trwale z gruntem,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 80%,
3) zakazuje się budowy zabudowy zagrodowej, 

rolniczej,
4) dopuszcza się budowę urządzeG gospodarki po-

lowej,
5) zakazuje się budowy ogrodzenia.
2. W ramach zabudowy nie dopuszcza się jej 

zgodnie z tre[cią ust. 1., pkt 1 i pkt 3.
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§123. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§124. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym

1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się podziaE dziaEek.

§125. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

1. Zasadnicze szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy okre[lono w przepisach 
ogólnych.

2. Zakazuje się budowy jakichkolwiek budynków, 
w tym budynków tymczasowych i nie powiązanych 
trwale z gruntem, o ile budynki te nie są sEurą jedy-

nie realizacji obsEugi infrastrukturalnej terenów i nie 
mają pomieszczeG na pobyt staEy ludzi.

§126. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Nakazuje się obowiązek uzgadniania wszelkich 
dziaEaG związanych z zagospodarowaniem terenu i 
zabudową z wEa[ciwymi gestorami sieci infrastruk-

tury.

3. Zakazuje się budowy dróg nie sEurących obsEu-

dze ciągów infrastrukturalnych.
4. Zakazuje się wyznaczania miejsc postojowych.

§127. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§128. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§129. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 

granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

DZIAD VII
Przepisy SzczegóEowe ｠ tereny w sektorze IV

ROZDZIAD I
Tereny IV-02P i IV-03P

§130. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja tech-

niczno-produkcyjna, w tym produkcji, skEadowania.
2. Przeznaczeniem uzupeEniającym jest funkcja 

administracyjna, biurowa, usEugowa, przy czym 
funkcja usEugowa nie obejmuje obiektów lub czę-

[ci obiektów o funkcji usEugi handlu, realizowanej 
na powierzchni netto większej nir 400 m2, których 
wznoszenie jest zakazane.

3. Dopuszcza się Eączenie funkcji dominującej z 
funkcją uzupeEniającą w jednym budynku pod wa-

runkiem zachowania wszelkich wymagaG wynikają-

cych z przepisów odrębnych.
4. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria P-4.
5. Zakazuje się obsEugi komunikacyjnej polegającej 

na bezpo[rednim wEączeniu elementów rozwiązaG 
drogowych przypisanych do terenu IV-02P i IV-03P 
do drogi krajowej nr 92.

§131. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Zakazuje się stosowania dominujących kolorów 
elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian wpro-

wadzonych termorenowacją lub innymi dziaEaniami 
budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1016,

2) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 3007,

3) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015,

4) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4006, RAL 4008, RAL 
4010,

5) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5008, RAL 5011, RAL 5013, RAL 
5022,

6) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5020, RAL 6003, RAL 6005, RAL 6006, RAL 
6007, RAL 6009, RAL 6022, RAL 6024, RAL 
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6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 
6034.

7) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
8016, RAL 8017, RAL 8028,

8) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7024, RAL 7026, RAL 7043,

9) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017,

10) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

3. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian 
wprowadzonych termorenowacją lub innymi dziaEa-

niami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:
1) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 

wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

4. Nakazuje się stosowanie dominujących kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 3000, RAL 3001, 
RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, 
RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016.

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3009, RAL 8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 
8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 
8024, RAL 8025, RAL 8028,

3) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 
6028, RAL 6033, RAL 6034,

4) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5000, RAL 5001, RAL 5003, RAL 
5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5011, RAL 
5013, RAL 5014, RAL 5019,

5) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7005, RAL 7011, RAL 
7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 
7036, RAL 7037, RAL 7039, RAL 7040, RAL 
7042, RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046.

5. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 
1012, RAL 1016, RAL 1018, RAL 1021, RAL 
1023, RAL 1032, RAL 1034,

2) pomaraGczowych wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 1007, RAL 1017, RAL 1028, RAL 
1033, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2003, RAL 
2008, RAL 2011,

3) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 2004, RAL 3000, 
RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, 
RAL 3005, RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, 
RAL 3016, RAL 3020, RAL 3031,

4) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 3018, RAL 
3027, RAL 4003,

5) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4002, RAL 4005, RAL 
4008, RAL 4010,

6) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

6. Nakazuje się na elewacji budynków przeznaczo-

nych na pobyt staEy ludzi, z wyEączeniem budynków o 
jednolitej funkcji technicznej lub produkcyjnej, stoso-

wanie ｠ dla zapewnienia wEa[ciwej jako[ci architek-

tonicznej ｠ szlachetnych materiaEów elewacyjnych w 
ilo[ci nie mniejszej, nir 40% Eącznej powierzchni ele-

wacji budynku, wybranych spo[ród wymienionych:
- beton architektoniczny elewacyjny,
- cegEa elewacyjna, w tym cegEa klinkierowa,
- okEadziny moduEowe ceramiczne elewacyjne,
- okEadziny z kamienia naturalnego i konglome-

ratu,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy alumi-

nium,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy stali 

nierdzewnej,
- okEadziny moduEowe z arkuszy blachy perforo-

wanej,
- okEadziny z systemowych pEyt laminowanych,

przy czym zapis powyrszy dotyczy Eącznej po-

wierzchni elewacji, z wyEączeniem elewacji ulegają-

cych zakryciu w zabudowie zwartej.

§132. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§133. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§134. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§135. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wynoszą-

cego 50%,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 20%,
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3) ogranicza się zabudowę do obszaru poEoronego 
wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy 
przebiegających w odlegEo[ciach okre[lonych 
na Rysunku Planu od linii rozgraniczających te-

reny o odmiennym przeznaczeniu,
4) dopuszcza się zachowanie pozostaEych odlegEo-

[ci nie okre[lonych na Rysunku Planu wedEug 
przepisów odrębnych.

2. W ramach zabudowy:
1) dopuszcza się zabudowę budynkami mieszczą-

cymi funkcje zgodne z przeznaczeniem domi-

nującym oraz przeznaczeniem uzupeEniającym, 
przy czym budynki te mogą posiadać funkcje 
ujęte w ramach przeznaczenia dominującego, 
uzupeEniającego lub ich dowolną kombinację,

2) dopuszcza się budowę budynków nie będących 
budynkami techniczno-produkcyjnymi nie wyr-
szych, nir trzy kondygnacje, a równocze[nie 
nie wyrszych nir 12,00 m,

3) dopuszcza się budowę budynków techniczno-pro-

dukcyjnych nie wyrszych, nir dwie kondygna-

cje, a równocze[nie nie wyrszych nir 12,00 m, 
przy czym dopuszcza się lokalne przewyrszenie 
budynku na powierzchni nie większej nir 10% 
powierzchni netto budynków techniczno-produk-

cyjnych do wysoko[ci nie przekraczającej 15,00 
m jedynie pod warunkiem, re przewyrszenie to 
uzasadnione jest względami technologicznymi,

4) dopuszcza się krycie budynków dachami pEa-

skimi z zastrzereniem, re dachy pEaskie kryte 
materiaEami bitumicznymi, membranami wy-

magają attyki przysEaniającej poEać dachu,
5) dopuszcza się krycie budynków dachami stro-

mymi o jednej z nirej wymienionych rodzajów 
geometrii: dach dwuspadowy, dach wielospa-

dowy, dach szedowy, przy czym dla dachów 
wielospadowych niesymetrycznych obowiązu-

je stosowanie attyki zakrywającej poEać dachu 
od okapu co najmniej po kalenicę ze wszyst-
kich stron poEaci dachu,

6) dopuszcza się krycie budynków dachami o po-

wierzchniach Eukowych względnie krycie prze-

kryciami powEokowymi opartymi o swobodnie 
ksztaEtowane krzywizny,

7) dopuszcza się w budynkach o poEaciach stro-

mych stosowanie kątów nachylenia poEa-

ci dachowych w przedziale od 13º do 45º, z 
zastrzereniem, przy czym dachy o kątach na-

chylenia w przedziale od 13º do 24º wymagają 
stosowania attyki przesEaniającej poEać dachu 
co najmniej do wysoko[ci najwyrszej kalenicy, 
przy czym powyrsze ograniczenia nie dotyczą 
dachów szedowych.

3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia budynku,
3) dopuszcza się adaptacje jedynie wówczas, 

gdy wprowadzanie funkcji jest zgodne z prze-

znaczeniem okre[lonym dla danego terenu, a 
takre, gdy wprowadzenie tej funkcji nie spo-

woduje przekroczenia okre[lonych w Uchwale 
limitów w szczególno[ci w odniesieniu do prze-

znaczenia uzupeEniającego,
4) dopuszcza się rozbudowę budynków skutkują-

cą zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej,

5) dopuszcza się nadbudowę budynków,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest rów-

noznaczne z konieczno[cią dostosowania tych 
elementów zagospodarowania i zabudowy, 
które objęto wymienionymi dziaEaniami, z za-

strzereniem, re o ile przekroczone są wskapniki 
ustalone w Uchwale, dopuszcza się jedynie ta-

kie dziaEania, które nie zwiększą rórnicy między 
stanem faktycznym, a stanem ustalanym na 
podstawie przepisów UchwaEy, z równoczes-
nym obowiązkiem dostosowania tych cech za-

gospodarowania i zabudowy, które są morliwe 
bez naruszenia dotychczasowego dozwolone-

go prawnie urytkowania, je[li jego profil nie 
ulega zmianie.

§136. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§137. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym

1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 5000 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, z zastrzereniem ust. 3.

3. Dopuszcza się podziaEy nieruchomo[ci odbie-

gające od wielko[ci okre[lonych w ust. 2, w szcze-

gólno[ci je[li wydzielana w ten sposób dziaEka jest 
niezbędna dla utrzymania wEa[ciwych rozwiązaG 
obsEugi komunikacyjno-transportowej, lecz pod wa-

runkiem, re wydzielana w ten sposób dziaEka nie 
będzie przeznaczona pod zabudowę budynkami.

4. Ogranicza się lokalizowanie i wznoszenie bu-

dynków na kilku dziaEkach w taki sposób, re budy-

nek lub grupa budynków more być lokalizowana na 
grupie dziaEek o Eącznej powierzchni nie mniejszej, 
nir 5000 m2, o ile wszystkie dziaEki w tej grupie na-

lerą do jednego wEa[ciciela, a grupa dziaEek trakto-

wana jako jeden obszar wyznaczony pod zabudowę 
i ustalenie zagospodarowania terenu oraz speEnia 
Eącznie wymogi niniejszej uchwaEy.

5. Dopuszcza się wydzielanie z terenu o innej 
funkcji obszarów przeznaczonych pod komunikację 
i transport drogowy, w tym dróg wewnętrznych.
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6. Dopuszcza się wydzielanie z terenu o innej funk-

cji dziaEek przeznaczonych pod realizację urządzeG 
infrastruktury miejskiej, w szczególno[ci urządzeG 
elektroenergetycznych, urządzeG ciepEowniczych i 
innych, o powierzchniach okre[lonych przez wEa[ci-
wego gestora sieci.

§138. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

1. Zasadnicze zasady dotyczące szczególnych 
warunków zagospodarowania terenu oraz ograni-

czeG w ich urytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
okre[lono w przepisach ogólnych.

2. Zakazuje się budowy budynków co najmniej 
dwukondygnacyjnych, a takre budynków o dowol-
nej wysoko[ci z pomieszczeniami na pobyt staEy lu-

dzi w odlegEo[ci mniejszej, nir 30,00 m od krawędzi 
drogi krajowej przylegEej do terenu od strony poEu-

dniowej.

3. Zakazuje się budowy budynków jednokondyg-

nacyjnych w odlegEo[ci mniejszej, nir 20,00 m od 
krawędzi drogi krajowej przylegEej do terenu od stro-

ny poEudniowej.
4. W przypadku budowy budynków jednokon-

dygnacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w 

odlegEo[ci blirszej nir 50 m od granicy terenu dro-

gi krajowej przylegEej od strony poEudniowej, lecz 
nie blirszej, nir okre[lona w ust. 3, konieczno[ć 
dostosowania budynku i zagospodarowania terenu 

związana z zapewnieniem wymaganego przepisami 
odrębnymi klimatu akustycznego spoczywa na in-

westorze.

5. W przypadku budowy budynków wielokon-

dygnacyjnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w 

odlegEo[ci blirszej nir 70m od granicy terenu dro-

gi krajowej przylegEej od strony poEudniowej, lecz 
nie blirszej, nir okre[lona w ust. 2, konieczno[ć 
dostosowania budynku i zagospodarowania terenu 

związana z zapewnieniem wymaganego przepisami 
odrębnymi klimatu akustycznego spoczywa na in-

westorze.

6. Ilekroć inwestor podejmuje inwestycję, o jakiej 
mowa w ust. 4 i ust. 5, przejmuje odpowiedzialno[ć 
wynikającą ze skutków takiej inwestycji powstaEej 
ze [wiadomo[cią istnienia pobliskiego pródEa uciąrli-
wo[ci, jakim jest droga krajowa.

7. Zakazuje się budowy urządzeG terenowych w 
odlegEo[ci mniejszej, nir 20,00 m od krawędzi dro-

gi krajowej przylegEej do terenu od strony poEudnio-

wej.

§139. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-

portową terenów IV-02P i IV-03P z przylegEych te-

renów komunikacji i transportu drogowego z wy-

jątkiem drogi krajowej nr 92 oznaczonej symbolem 
01 Kp, z której zakazuje się obsEugi komunikacyjnej 
terenów IV-02P i IV-03P.

3. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej czterech 
miejsc postojowych przypadających na 100 m2 po-

wierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, w 
którym zlokalizowano pomieszczenia na pobyt staEy 
ludzi nie będące pomieszczeniami produkcyjnymi i 
magazynowymi.

4. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej jedne-

go miejsca postojowego przypadającego na 100 m2 

powierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, 
w którym nie zlokalizowano pomieszczeG na pobyt 
staEy ludzi, względnie budynek zawierający jedynie 
pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

5. Nakazuje się wyznaczanie ilo[ci miejsc posto-

jowych dla niepeEnosprawnych zgodnie z wymoga-

mi prowadzonej dziaEalno[ci, lecz nie mniej nir trzy 
miejsca dla osób niepeEnosprawnych.

6. Dopuszcza się lokalizowanie zespoEów lub in-

dywidualnych miejsc postojowych z zachowaniem 

ewentualnych innych warunków okre[lonych w ni-
niejszej uchwale.

7. Dopuszcza się wznoszenie budynków miesz-
czących miejsca postojowe w podziemiu oraz na 
kondygnacjach nadziemnych.

8. Dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-

wych dla pojazdów cięrarowych w ilo[ci wedEug 
potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami.

§140. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§141. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§142. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD II
Teren IV-04P

§143. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 ｠ 16404 ｠ Poz. 2904

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja tech-

niczno-produkcyjna, w tym produkcji, skEadowania.
2. Przeznaczeniem uzupeEniającym jest funkcja 

administracyjna, biurowa, usEugowa, przy czym 
funkcja usEugowa nie obejmuje obiektów lub czę-

[ci obiektów o funkcji usEugi handlu, realizowanej 
na powierzchni netto większej nir 400 m2, których 
wznoszenie jest zakazane.

3. Dopuszcza się Eączenie funkcji dominującej z 
funkcją uzupeEniającą w jednym budynku pod wa-

runkiem zachowania wszelkich wymagaG wynikają-

cych z przepisów odrębnych.
4. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria P-4.

§144. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Zakazuje się stosowania dominujących kolorów 
elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian wpro-

wadzonych termorenowacją lub innymi dziaEaniami 
budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1016,

2) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 3007,

3) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015,

4) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4006, RAL 4008, RAL 
4010,

5) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5008, RAL 5011, RAL 5013, RAL 
5022,

6) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5020, RAL 6003, RAL 6005, RAL 6006, RAL 
6007, RAL 6009, RAL 6022, RAL 6024, RAL 
6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 
6034.

7) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
8016, RAL 8017, RAL 8028,

8) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7024, RAL 7026, RAL 7043,

9) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017,

10) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 2005, 
RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 4003.

3. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian 
wprowadzonych termorenowacją lub innymi dziaEa-

niami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:
1) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 

wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 

2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

4. Nakazuje się stosowanie dominujących kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 3000, RAL 3001, 
RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, 
RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016.

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3009, RAL 8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 
8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 
8024, RAL 8025, RAL 8028,

3) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 
6028, RAL 6033, RAL 6034,

4) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5000, RAL 5001, RAL 5003, RAL 
5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5011, RAL 
5013, RAL 5014, RAL 5019,

5) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7005, RAL 7011, RAL 
7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 
7036, RAL 7037, RAL 7039, RAL 7040, RAL 
7042, RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046.

5. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 
1012, RAL 1016, RAL 1018, RAL 1021, RAL 
1023, RAL 1032, RAL 1034,

2) pomaraGczowych wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 1007, RAL 1017, RAL 1028, RAL 
1033, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2003, RAL 
2008, RAL 2011,

3) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 2004, RAL 3000, 
RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, 
RAL 3005, RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, 
RAL 3016, RAL 3020, RAL 3031,

4) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 3018, RAL 
3027, RAL 4003,

5) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4002, RAL 4005, RAL 
4008, RAL 4010,

6) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

6. Nakazuje się na elewacji budynków przezna-

czonych na pobyt staEy ludzi, z wyEączeniem bu-

dynków o jednolitej funkcji technicznej lub produk-

cyjnej, stosowanie ｠ dla zapewnienia wEa[ciwej 
jako[ci architektonicznej ｠ szlachetnych materiaEów 
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elewacyjnych w ilo[ci nie mniejszej, nir 35% Eącznej 
powierzchni elewacji budynku, wybranych spo[ród 
wymienionych:

- beton architektoniczny elewacyjny,
- cegEa elewacyjna, w tym cegEa klinkierowa,
- okEadziny moduEowe ceramiczne elewacyjne,
- okEadziny z kamienia naturalnego i konglome-

ratu,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy alumi-

nium,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy stali 

nierdzewnej,
- okEadziny moduEowe z arkuszy blachy perforo-

wanej,
- okEadziny z systemowych pEyt laminowanych,

przy czym zapis powyrszy dotyczy Eącznej po-

wierzchni elewacji, z wyEączeniem elewacji ulegają-

cych zakryciu w zabudowie zwartej.

§145. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§146. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§147. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§148. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wynoszą-

cego 40%,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 20%,
3) ogranicza się zabudowę do obszaru poEoronego 

wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy 
przebiegających w odlegEo[ciach okre[lonych 
na Rysunku Planu od linii rozgraniczających te-

reny o odmiennym przeznaczeniu,
4) dopuszcza się zachowanie pozostaEych odlegEo-

[ci nie okre[lonych na Rysunku Planu wedEug 
przepisów odrębnych.

2. W ramach zabudowy:
1) dopuszcza się zabudowę budynkami mieszczą-

cymi funkcje zgodne z przeznaczeniem domi-

nującym oraz przeznaczeniem uzupeEniającym, 
przy czym budynki te mogą posiadać funkcje 
ujęte w ramach przeznaczenia dominującego, 
uzupeEniającego lub ich dowolną kombinację,

2) dopuszcza się budowę budynków nie będących 
budynkami techniczno-produkcyjnymi nie wyr-
szych, nir trzy kondygnacje, a równocze[nie 
nie wyrszych nir 12,00m,

3) dopuszcza się budowę budynków techniczno-
produkcyjnych nie wyrszych, nir dwie kondyg-

nacje, a równocze[nie nie wyrszych nir 18,00 
m, przy czym dopuszcza się lokalne przewyr-
szenie budynku na powierzchni nie większej nir 
10% powierzchni netto budynków technicz-

no-produkcyjnych do wysoko[ci nie przekra-

czającej 25,00 m jedynie pod warunkiem, re 
przewyrszenie to uzasadnione jest względami 
technologicznymi,

4) dopuszcza się krycie budynków dachami pEa-

skimi z zastrzereniem, re dachy pEaskie kryte 
materiaEami bitumicznymi, membranami wy-

magają attyki przysEaniającej poEać dachu,
5) dopuszcza się krycie budynków dachami stro-

mymi o jednej z nirej wymienionych rodzajów 
geometrii: dach dwuspadowy, dach wielospa-

dowy, dach szedowy, przy czym dla dachów 
wielospadowych niesymetrycznych obowiązu-

je stosowanie attyki zakrywającej poEać dachu 
od okapu co najmniej po kalenicę ze wszyst-
kich stron poEaci dachu,

6) dopuszcza się krycie budynków dachami o po-

wierzchniach Eukowych względnie krycie prze-

kryciami powEokowymi opartymi o swobodnie 
ksztaEtowane krzywizny,

7) dopuszcza się w budynkach o poEaciach stro-

mych stosowanie kątów nachylenia poEa-

ci dachowych w przedziale od 13º do 35º, z 
zastrzereniem, przy czym dachy o kątach na-

chylenia w przedziale od 13º do 20º wymagają 
stosowania attyki przesEaniającej poEać dachu 
co najmniej do wysoko[ci najwyrszej kalenicy, 
przy czym powyrsze ograniczenia nie dotyczą 
dachów szedowych.

3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia budynku,
3) dopuszcza się adaptacje jedynie wówczas, 

gdy wprowadzanie funkcji jest zgodne z prze-

znaczeniem okre[lonym dla danego terenu, a 
takre, gdy wprowadzenie tej funkcji nie spo-

woduje przekroczenia okre[lonych w Uchwale 
limitów w szczególno[ci w odniesieniu do prze-

znaczenia uzupeEniającego,
4) dopuszcza się rozbudowę budynków skutkują-

cą zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej,

5) dopuszcza się nadbudowę budynków,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest równo-

znaczne z konieczno[cią dostosowania tych ele-

mentów zagospodarowania i zabudowy, które 
objęto wymienionymi dziaEaniami, z zastrzere-

niem, re o ile przekroczone są wskapniki ustalo-

ne w Uchwale, dopuszcza się jedynie takie dzia-

Eania, które nie zwiększą rórnicy między stanem 
faktycznym, a stanem ustalanym na podstawie 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 ｠ 16406 ｠ Poz. 2904

przepisów UchwaEy, z równoczesnym obowiąz-
kiem dostosowania tych cech zagospodarowa-

nia i zabudowy, które są morliwe bez narusze-

nia dotychczasowego dozwolonego prawnie 

urytkowania, je[li jego profil nie ulega zmianie.

§149. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§150. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym

1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 5000 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, z zastrzereniem ust. 3.

3. Dopuszcza się podziaEy nieruchomo[ci odbie-

gające od wielko[ci okre[lonych w ust. 2, w szcze-

gólno[ci, je[li wydzielana w ten sposób dziaEka jest 
niezbędna dla utrzymania wEa[ciwych rozwiązaG 
obsEugi komunikacyjno-transportowej, lecz pod wa-

runkiem, re wydzielana w ten sposób dziaEka nie 
będzie przeznaczona pod zabudowę budynkami.

4. Ogranicza się lokalizowanie i wznoszenie bu-

dynków na kilku dziaEkach w taki sposób, re budy-

nek lub grupa budynków more być lokalizowana na 
grupie dziaEek o Eącznej powierzchni nie mniejszej, 
nir 5000 m2, o ile wszystkie dziaEki w tej grupie na-

lerą do jednego wEa[ciciela, a grupa dziaEek trakto-

wana jako jeden obszar wyznaczony pod zabudowę 
i ustalenie zagospodarowania terenu oraz speEnia 
Eącznie wymogi niniejszej uchwaEy.

5. Dopuszcza się wydzielanie z terenu o innej 
funkcji obszarów przeznaczonych pod komunikację 
i transport drogowy, w tym dróg wewnętrznych.

6. Dopuszcza się wydzielanie z terenu o innej funk-

cji dziaEek przeznaczonych pod realizację urządzeG 
infrastruktury miejskiej, w szczególno[ci urządzeG 
elektroenergetycznych, urządzeG ciepEowniczych i 
innych, o powierzchniach okre[lonych przez wEa[ci-
wego gestora sieci.

§151. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych

§152. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej)

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-
portową terenu z przylegEych terenów komunikacji i 
transportu drogowego.

3. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej czterech 
miejsc postojowych przypadających na 100 m2 po-

wierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, w 
którym zlokalizowano pomieszczenia na pobyt staEy 
ludzi nie będące pomieszczeniami produkcyjnymi i 
magazynowymi.

4. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej jedne-

go miejsca postojowego przypadającego na 100 m2 

powierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, 
w którym nie zlokalizowano pomieszczeG na pobyt 
staEy ludzi, względnie budynek zawierający jedynie 
pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

5. Nakazuje się wyznaczanie ilo[ci miejsc posto-

jowych dla niepeEnosprawnych zgodnie z wymoga-

mi prowadzonej dziaEalno[ci, lecz nie mniej nir trzy 
miejsca dla osób niepeEnosprawnych.

6. Dopuszcza się lokalizowanie zespoEów lub in-

dywidualnych miejsc postojowych z zachowaniem 

ewentualnych innych warunków okre[lonych w ni-
niejszej uchwale.

7. Dopuszcza się wznoszenie budynków miesz-
czących miejsca postojowe w podziemiu oraz na 
kondygnacjach nadziemnych.

8. Dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-

wych dla pojazdów cięrarowych w ilo[ci wedEug 
potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami.

§153. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§154. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§155. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD III
Teren IV-05P/PA

§156. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania
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1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja tech-

niczno-produkcyjna, w tym produkcji, skEadowania.
2. Przeznaczeniem uzupeEniającym jest funkcja 

administracyjna, biurowa, usEugowa, przy czym 
funkcja usEugowa nie obejmuje obiektów lub czę-

[ci obiektów o funkcji usEugi handlu, realizowanej 
na powierzchni netto większej nir 400 m2, których 
wznoszenie jest zakazane.

3. Dopuszcza się Eączenie funkcji dominującej z 
funkcją uzupeEniającą w jednym budynku pod wa-

runkiem zachowania wszelkich wymagaG wynikają-

cych z przepisów odrębnych.
4. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria P-4.

§157. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Zakazuje się stosowania dominujących kolorów 
elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian wpro-

wadzonych termorenowacją lub innymi dziaEaniami 
budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1016,

2) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 3007,

3) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015,

4) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4006, RAL 4008, RAL 
4010,

5) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5008, RAL 5011, RAL 5013, RAL 
5022,

6) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5020, RAL 6003, RAL 6005, RAL 6006, RAL 
6007, RAL 6009, RAL 6022, RAL 6024, RAL 
6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 
6034.

7) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
8016, RAL 8017, RAL 8028,

8) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7024, RAL 7026, RAL 7043,

9) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017,

10) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 2005, 
RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 4003.

3. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian 
wprowadzonych termorenowacją lub innymi dziaEa-

niami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:
1) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 

wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 

2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

4. Nakazuje się stosowanie dominujących kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 3000, RAL 3001, 
RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, 
RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016.

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3009, RAL 8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 
8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 
8024, RAL 8025, RAL 8028,

3) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 
6028, RAL 6033, RAL 6034,

4) bEękitów i granatów wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 5000, RAL 5001, RAL 5003, RAL 
5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5011, RAL 
5013, RAL 5014, RAL 5019,

5) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7005, RAL 7011, RAL 
7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 
7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 
7036, RAL 7037, RAL 7039, RAL 7040, RAL 
7042, RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046.

5. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 
1012, RAL 1016, RAL 1018, RAL 1021, RAL 
1023, RAL 1032, RAL 1034,

2) pomaraGczowych wedEug wzorów RAL o nu-

merach RAL 1007, RAL 1017, RAL 1028, RAL 
1033, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2003, RAL 
2008, RAL 2011,

3) czerwieni wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 2004, RAL 3000, 
RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, 
RAL 3005, RAL 3007, RAL 3011, RAL 3013, 
RAL 3016, RAL 3020, RAL 3031,

4) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 3018, RAL 
3027, RAL 4003,

5) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 
RAL o numerach RAL 4002, RAL 4005, RAL 
4008, RAL 4010,

6) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003.

6. Nakazuje się na elewacji budynków przezna-

czonych na pobyt staEy ludzi, z wyEączeniem bu-

dynków o jednolitej funkcji technicznej lub produk-

cyjnej, stosowanie ｠ dla zapewnienia wEa[ciwej 
jako[ci architektonicznej ｠ szlachetnych materiaEów 
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elewacyjnych w ilo[ci nie mniejszej, nir 30% Eącznej 
powierzchni elewacji budynku, wybranych spo[ród 
wymienionych:

- beton architektoniczny elewacyjny,
- cegEa elewacyjna, w tym cegEa klinkierowa,
- okEadziny moduEowe ceramiczne elewacyjne,
- okEadziny z kamienia naturalnego i konglome-

ratu,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy alumi-

nium,
- okEadziny moduEowe z gEadkich arkuszy stali 

nierdzewnej,
- okEadziny moduEowe z arkuszy blachy perforo-

wanej,
- okEadziny z systemowych pEyt laminowanych,

przy czym zapis powyrszy dotyczy Eącznej po-

wierzchni elewacji, z wyEączeniem elewacji ulegają-

cych zakryciu w zabudowie zwartej.

§158. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§159. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§160. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§161. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wynoszą-

cego 50%,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 25%,
3) ogranicza się zabudowę do obszaru poEoronego 

wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy 
przebiegających w odlegEo[ciach okre[lonych 
na Rysunku Planu od linii rozgraniczających te-

reny o odmiennym przeznaczeniu,
4) dopuszcza się zachowanie pozostaEych odlegEo-

[ci nie okre[lonych na Rysunku Planu wedEug 
przepisów odrębnych.

2. W ramach zabudowy:
1) dopuszcza się zabudowę budynkami mieszczą-

cymi funkcje zgodne z przeznaczeniem domi-

nującym oraz przeznaczeniem uzupeEniającym, 
przy czym budynki te mogą posiadać funkcje 
ujęte w ramach przeznaczenia dominującego, 
uzupeEniającego lub ich dowolną kombinację,

2) dopuszcza się budowę budynków nie będących 
budynkami techniczno-produkcyjnymi nie wyr-
szych, nir cztery kondygnacje, a równocze[nie 
nie wyrszych nir 25,00 m,

3) dopuszcza się budowę budynków techniczno-
produkcyjnych nie wyrszych, nir dwie kondyg-

nacje, a równocze[nie nie wyrszych nir 15,00 
m,

4) dopuszcza się krycie budynków dachami pEa-

skimi z zastrzereniem, re dachy pEaskie kryte 
materiaEami bitumicznymi, membranami wy-

magają attyki przysEaniającej poEać dachu,
5) dopuszcza się krycie budynków dachami stro-

mymi o jednej z nirej wymienionych rodzajów 
geometrii: dach dwuspadowy, dach wielospa-

dowy, dach szedowy, przy czym dla dachów 
wielospadowych niesymetrycznych obowiązu-

je stosowanie attyki zakrywającej poEać dachu 
od okapu co najmniej po kalenicę ze wszyst-
kich stron poEaci dachu,

6) dopuszcza się krycie budynków dachami o po-

wierzchniach Eukowych względnie krycie prze-

kryciami powEokowymi opartymi o swobodnie 
ksztaEtowane krzywizny,

7) dopuszcza się w budynkach o poEaciach stro-

mych stosowanie kątów nachylenia poEaci 
dachowych w przedziale od 13º do 30º, przy 
czym ograniczenie to nie dotyczy dachów sze-

dowych.

3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia budynku,
3) dopuszcza się adaptacje jedynie wówczas, 

gdy wprowadzanie funkcji jest zgodne z prze-

znaczeniem okre[lonym dla danego terenu, a 
takre, gdy wprowadzenie tej funkcji nie spo-

woduje przekroczenia okre[lonych w Uchwale 
limitów w szczególno[ci w odniesieniu do prze-

znaczenia uzupeEniającego,
4) dopuszcza się rozbudowę budynków skutkują-

cą zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej,

5) dopuszcza się nadbudowę budynków,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest rów-

noznaczne z konieczno[cią dostosowania tych 
elementów zagospodarowania i zabudowy, 
które objęto wymienionymi dziaEaniami, z za-

strzereniem, re o ile przekroczone są wskapniki 
ustalone w Uchwale, dopuszcza się jedynie ta-

kie dziaEania, które nie zwiększą rórnicy między 
stanem faktycznym, a stanem ustalanym na 
podstawie przepisów UchwaEy, z równoczes-
nym obowiązkiem dostosowania tych cech za-

gospodarowania i zabudowy, które są morliwe 
bez naruszenia dotychczasowego dozwolone-

go prawnie urytkowania, je[li jego profil nie 
ulega zmianie.

§162. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
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terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§163. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym

1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 4000 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, z zastrzereniem ust. 3.

3. Dopuszcza się podziaEy nieruchomo[ci odbiega-

jące od wielko[ci okre[lonych w ust. 2., w szczegól-
no[ci, je[li wydzielana w ten sposób dziaEka jest nie-

zbędna dla utrzymania wEa[ciwych rozwiązaG obsEugi 
komunikacyjno-transportowej, lecz pod warunkiem, 
re wydzielana w ten sposób dziaEka nie będzie prze-

znaczona pod samodzielną zabudowę budynkami.
4. Ogranicza się lokalizowanie i wznoszenie bu-

dynków na kilku dziaEkach w taki sposób, re budy-

nek lub grupa budynków more być lokalizowana na 
grupie dziaEek o Eącznej powierzchni nie mniejszej, 
nir 4000 m2, o ile wszystkie dziaEki w tej grupie na-

lerą do jednego wEa[ciciela, a grupa dziaEek trakto-

wana jako jeden obszar wyznaczony pod zabudowę 
i ustalenie zagospodarowania terenu oraz speEnia 
Eącznie wymogi niniejszej uchwaEy.

5. Dopuszcza się wydzielanie z terenu o innej 
funkcji obszarów przeznaczonych pod komunikację 
i transport drogowy, w tym dróg wewnętrznych.

6. Dopuszcza się wydzielanie z terenu o innej funk-

cji dziaEek przeznaczonych pod realizację urządzeG 
infrastruktury miejskiej, w szczególno[ci urządzeG 
elektroenergetycznych, urządzeG ciepEowniczych i 
innych, o powierzchniach okre[lonych przez wEa[ci-
wego gestora sieci.

§164. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych

§165. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej)

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-
portową terenu z przylegEych terenów komunikacji i 
transportu drogowego.

3. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej czterech 
miejsc postojowych przypadających na 100 m2 po-

wierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, w 
którym zlokalizowano pomieszczenia na pobyt staEy 
ludzi nie będące pomieszczeniami produkcyjnymi i 
magazynowymi.

4. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej trzech 
miejsc postojowych przypadających na 1000 m2 

powierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, 
w którym nie zlokalizowano pomieszczeG na pobyt 
staEy ludzi, względnie budynek zawierający jedynie 
pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

5. Nakazuje się wyznaczanie ilo[ci miejsc posto-

jowych dla niepeEnosprawnych zgodnie z wymoga-

mi prowadzonej dziaEalno[ci, lecz nie mniej nir trzy 
miejsca dla osób niepeEnosprawnych.

6. Dopuszcza się lokalizowanie zespoEów lub in-

dywidualnych miejsc postojowych z zachowaniem 

ewentualnych innych warunków okre[lonych w ni-
niejszej uchwale.

7. Dopuszcza się wznoszenie budynków miesz-
czących miejsca postojowe w podziemiu oraz na 
kondygnacjach nadziemnych.

8. Dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-

wych dla pojazdów cięrarowych w ilo[ci wedEug 
potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami.

§166. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§167. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§168. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD IV
Teren IV-02U/MJ

§169. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja usEu-

gowa, przy czym funkcja usEugowa nie obejmuje 
obiektów lub czę[ci obiektów o funkcji usEugi han-

dlu, realizowanej na powierzchni netto większej nir 
400 m2, których wznoszenie jest zakazane.

2. Równorzędnym przeznaczeniem dominującym 
jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w zabudo-

wie wolno stojącej.
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3. Nie wyznacza się dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupeEniającego.
4. Dopuszcza się Eączenie funkcji usEugowej z 

funkcją mieszkaniową w jednym budynku pod wa-

runkiem zachowania wszelkich wymagaG wynikają-

cych z przepisów odrębnych.
5. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się 

wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć ujętych w ka-

talogu jako kategoria P-1.

§170. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Nakazuje się stosowanie dominujących kolorów 
elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian wpro-

wadzonych termorenowacją lub innymi dziaEaniami 
budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) wrzosów wedEug wzorów NCS S 1005-R20B, 
S 1005-Y60R, S 1005-Y70R, S 1005-Y80R, 
S 1005-Y90R, S 1502-R, S 2005-R20B, S 
2005-Y60R, S 2005-Y70R, S 2005-Y80R, S 
2005-Y90R,

2) zieleni zszarzaEych wedEug wzorów NCS S1005-
G, S1005-G10Y, S1005-G20Y, S1005-G30Y, 
S1005-G40Y, S1005-G50Y, S1005-G60Y, 
S1005-G70Y, S1010-G, S1010-G10Y, S1010-
G20Y, S1010-G30Y, S1010-G40Y, S1010-
G50Y, S1010-G60Y, S1010-G70Y, S1020-G, 
S1020-G10Y, S1020-G20Y, S1020-G30Y, 
S1020-G40Y, S1020-G50Y, S1020-G60Y, 
S1020-G70Y, S2010-G, S2010-G10Y, S2010-
G20Y, S2010-G30Y, S2020-G, S2020-G10Y, 
S2020-G20Y, S2020-G30Y,

3) zieleni zimnych wedEug wzorów NCS S0505-
G, S0505-G10Y, S0505-G20Y, S0510-G, 
S0510-G10Y, S0510-G20Y, S0520-G, S0520-
G10Y, S0520-G20Y, S0540-G, S0540-G10Y, 
S0540-G20Y, S0530-G, S0530-G10Y, S0530-
G20Y, S1030-G, S1030-G10Y, S1030-G20Y, 
S1040-G, S1040-G10Y, S1040-G20Y,

4) bEękitów i niebieskich zszarzaEych wedEug wzo-

rów NCS S 3010-B, S 3010-B10G, S 3020-B, S 
3020-B10G, S 3030-B, S 3030-B10G, S4020-
B, S4020-B10G, S4030-B, S4030-B10G,

5) niebiesko-zielonych wedEug wzorów NCS S 
0505-B20G, S 0505-B50G, S 0510-B30G, S 
0510-B50G, S 0520-B30G, S 0520-B50G, S 
0530-B30G, S 0530-B50G, S 0540-B30G, S 
1010-B30G, S 1010-B50G, S 1020-B30G, S 
1020-B50G, S 1030-B30G, S 1030-B50G,

6) zieleni szafirowych wedEug wzorów NCS S 
0505-B80G, S 0510-B70G, S 0510-B90G, S 
0520-B70G, S 0520-B90G, S 0530-B70G, S 
0530-B90G, S 1010-B70G, S 1010-B90G, S 
1020-B70G, S 1020-B90G, S 1030-B70G, S 
1030-B90G,

a takre odpowiadających im kolorów RAL.

3. Zakazuje się stosowania uzupeEniających kolo-

rów elewacji w budynkach, takre w wyniku zmian 
wprowadzonych termorenowacją lub innymi dziaEa-

niami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:
1) róEcieni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 

1004, RAL 1005, RAL 1012, RAL 1032,
2) róry wedEug wzorów RAL o numerach RAL 

3014, RAL 3015, RAL 3017, RAL 4003,
3) amarantów, purpur i fioletów wedEug wzorów 

RAL o numerach RAL 4006, RAL 4008, RAL 
4010,

4) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6017, RAL 6018, RAL 6025,

5) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1024, RAL 1027,

6) kolorów tak zwanych sygnaEowych wedEug 
wzorów RAL o numerach RAL 1026, RAL 
2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 
4003,

a takre odpowiadających im kolorów NCS.
4. Nakazuje się stosowanie dominujących kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród:

1) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
6004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6028,

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
3009, RAL 8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 
8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 
8024, RAL 8025, RAL 8028,

3) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 7000, RAL 7005, RAL 7011, RAL 7012, 
RAL 7015, RAL 7016, RAL 7022, RAL 7023, 
RAL 7024, RAL 7026, RAL 7036, RAL 7037, 
RAL 7039, RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046.

5. Nakazuje się stosowanie uzupeEniających kolo-

rów poEaci dachowej w budynkach, takre w wyniku 
zmian wprowadzonych termorenowacją lub innymi 
dziaEaniami budowlanymi i remontowymi, spo[ród 
kolorów wskazanych jako dopuszczone kolory do-

minujące elewacji oraz spo[ród:
1) zieleni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 

6000, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6007, RAL 
6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6016, RAL 
6020, RAL 6021, RAL 6024, RAL 6025, RAL 
6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 
6032, RAL 6033, RAL 6034.

2) brązów wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
1011, RAL 3009, RAL 8002, RAL 8003, RAL 
8007, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 
8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8024, RAL 
8025, RAL 8028,

3) szaro[ci i popieli wedEug wzorów RAL o nume-

rach RAL 7000, RAL 7001, RAL 7004, RAL 
7005, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7015, RAL 
7016, RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 
7026, RAL 7031, RAL 7035, RAL 7036, RAL 
7037, RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 
7042, RAL 7043, RAL 7045, RAL 7046, RAL 
7047,
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4) srebrnych wedEug wzorów RAL o numerach 
RAL 9006, RAL 9007.

5) czerni wedEug wzorów RAL o numerach RAL 
5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 
9005, RAL 9011, RAL 9017.

6. Dopuszcza się realizację ukEadów przestrzen-

nych budynków mieszkalnych, o których mowa w 
par. 18, okre[lonych symbolami ｧOｦ, ｧTｦ i ｧUｦ.

7. Zakazuje się realizacji ukEadów przestrzennych 
budynków mieszkalnych, o których mowa w par. 
18, okre[lonych symbolami ｧLｦ, ｧZｦ, ｧHｦ i ｧXｦ.

§171. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§172. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§173. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§174. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się przekraczania maksymalnego 

wskapnika intensywno[ci zabudowy wyno-

szącego 45%, w przypadku lokalizowania na 
dziaEce jedynie budynków o funkcji usEugowej, 
a takre budynków o funkcji mieszkaniowo - 
usEugowej,

2) zakazuje się przekraczania maksymalnego 
wskapnika intensywno[ci zabudowy wyno-

szącego 30%, w przypadku lokalizowania na 
dziaEce jedynie budynków mieszkaniowych jed-

norodzinnych,
3) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 25%,
4) ogranicza się zabudowę do obszaru poEoronego 

wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy 
przebiegających w odlegEo[ciach okre[lonych 
na Rysunku Planu od linii rozgraniczających 
tereny o odmiennym przeznaczeniu, przy za-

chowaniu odlegEo[ci wynikających z przepisów 
odrębnych pomiędzy budynkami na dziaEkach 
sąsiadujących,

5) dopuszcza się zachowanie pozostaEych odlegEo-

[ci nie okre[lonych na Rysunku Planu wedEug 
przepisów odrębnych,

6) dopuszcza się zwiększenie wskapnika inten-

sywno[ci zabudowy o dodatkowe 5%, je[li bu-

dynek zlokalizowany jest na dziaEce narornej, 
stanowiącej styk dwu terenów komunikacji i 
transportu drogowego, przeznaczonych pod 
drogi publiczne.

2. W ramach zabudowy:
1) dopuszcza się zabudowę budynkami mieszczą-

cymi funkcje zgodne z przeznaczeniem domi-

nującym oraz równorzędnym przeznaczeniem 
dominujacym, przy czym budynki te mogą po-

siadać funkcje ujęte w ramach przeznaczenia 
dominującego, równorzędnego przeznaczenia 
dominującego lub ich kombinację,

2) zakazuje się przekraczania maksymalnej wyso-

ko[ci budynków o funkcji usEugowej wynoszą-

cej 8,00 m,
3) nie ogranicza się szeroko[ci elewacji frontowej 

budynku o funkcji usEugowej,
4) nakazuje się krycie budynków o funkcji usEugo-

wej dachami pEaskimi,
5) nakazuje się przesEanianie dachu attyką sta-

nowiącą przedEurenie lica [cian zewnętrznych 
ze wszystkich stron budynku o funkcji usEugo-

wej,
6) dopuszcza się budowę budynków mieszkanio-

wych jednorodzinnych nie wyrszych, nir trzy 
kondygnacje,

7) zakazuje się przekraczania maksymalnej wyso-

ko[ci budynków mieszkaniowych jednorodzin-

nych wynoszącej 9,00 m,
8) ogranicza się szeroko[ć elewacji frontowej bu-

dynku mieszkaniowego jednorodzinnego do 

maksymalnej warto[ci 10,30 m,
9) nakazuje się krycie budynków mieszkaniowych 

jednorodzinnych dachami pEaskimi,
10) dopuszcza się budowę budynków gospodar-

czych nie wyrszych, nir jedna kondygnacja,
11) zakazuje się przekraczania maksymalnej wy-

soko[ci budynków gospodarczych wynoszącej 
5,20 m,

12) ogranicza się szeroko[ć elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej war-

to[ci 8,60 m,
13) nakazuje się krycie budynków gospodarczych 

dachami pEaskimi,
14) zakazuje się stosowania okapów dachu o wy-

sięgu większym, nir 2,00 m poza lico [ciany 
zewnętrznej w stanie wykoGczonym,

15) zakazuje się stosowania atrap dachowych i 
attyk o lekkiej konstrukcji stalowej lub drew-

nianej,
16) zakazuje się stosowania sztukaterii elewacyj-

nej z wyjątkiem gzymsu podokapowego poEaci 
dachowych.

3. W ramach dziaEaG na istniejącej zabudowie:
1) dopuszcza się remonty oraz renowacje,
2) dopuszcza się modernizacje polegające na po-

prawie stanu technicznego oraz wymianie ele-

mentów wyposarenia budynku,
3) dopuszcza się adaptacje jedynie wówczas, 

gdy wprowadzanie funkcji jest zgodne z prze-

znaczeniem okre[lonym dla danego terenu, a 
takre, gdy wprowadzenie tej funkcji nie spo-

woduje przekroczenia okre[lonych w Uchwale 
limitów,
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4) zakazuje się rozbudowy budynków skutkującej 
zmianą geometrii dachu lub zmianą typologii 
czę[ci istniejącej, o ile typologia zostaEa wska-

zana jako obowiązująca dla danego terenu,
5) dopuszcza się nadbudowę budynków pod wa-

runkiem speEnienia ustaleG UchwaEy, a w szcze-

gólno[ci ust. 2 w odniesieniu do zabudowy,
6) podjęcie dziaEaG polegających na modernizacji, 

adaptacji, rozbudowie i nadbudowie jest rów-

noznaczne z konieczno[cią dostosowania tych 
elementów zagospodarowania i zabudowy, 
które objęto wymienionymi dziaEaniami, z za-

strzereniem, re o ile przekroczone są wskapniki 
ustalone w Uchwale, dopuszcza się jedynie ta-

kie dziaEania, które nie zwiększą rórnicy między 
stanem faktycznym, a stanem ustalanym na 
podstawie przepisów UchwaEy, z równoczes-
nym obowiązkiem dostosowania tych cech za-

gospodarowania i zabudowy, które są morliwe 
bez naruszenia dotychczasowego dozwolone-

go prawnie urytkowania, je[li jego profil nie 
ulega zmianie.

§175. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§176. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym

1. Zasadnicze zasady dotyczące scalania i podzia-

Eów okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 1600 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, z zastrzereniem ust. 3.

3. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek o powierzch-

ni nie mniejszej nir 800 m2, o ile dziaEka ta ma być 
zabudowana budynkami, lecz dziaEka taka more być 
zabudowana budynkami jedynie o funkcji mieszka-

niowej.

§177. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych

§178. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-
portową terenu jedynie z przylegEych od poEudnia 
terenów komunikacji i transportu drogowego, przy 

czym z caEego terenu dopuszcza się wyznaczenie 
maksymalnie dwóch wyjazdów i wjazdów na drogę 
publiczną, a dla dodatkowych wjazdów i wyjazdów 
nalery wyznaczyć drogę wewnętrzną.

3. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej dwóch 
miejsc postojowych na kardej dziaEce.

4. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej dwóch 
miejsc postojowych przypadających na 100 m2 po-

wierzchni netto budynku, je[li jest to budynek, w 
którym zlokalizowano funkcję lub usEugową.

5. Nakazuje się wyznaczanie ilo[ci miejsc postojo-

wych dla niepeEnosprawnych zgodnie z wymogami 
prowadzonej dziaEalno[ci, lecz nie mniej nir jedno 
miejsce dla osób niepeEnosprawnych, o ile na dziaE-
ce zlokalizowano jakąkolwiek funkcję usEugową.

6. Dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojo-

wych dla pojazdów cięrarowych w ilo[ci nie więk-

szej nir 5 miejsc z nakazem zachowania odlegEo[ci 
tych miejsc postojowych nie mniejszej, nir 6,00 m 
od granic dziaEki, a 12,00 m od granic dziaEki zabu-

dowanej jedynie budynkami mieszkalnymi.

§179. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych

§180. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych

§181. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD V
Teren IV-02RI

§182. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja lo-

kalizacji urządzeG melioracji i obsEugi upraw polo-

wych.

2. Nie ustala się dopuszczalnego przeznaczenia 
uzupeEniającego.

§183. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego
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1. Zakazuje się budowania i montaru afiszów re-

klamowych.

2. Dopuszcza się budowę i montar afiszów infor-
macyjnych, w tym afiszów informacyjnych wolno-

stojących.

§184. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§185. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§186. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§187. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy budynka-

mi oraz budowlami, w tym budynkami tymcza-

sowymi i nie poEączonymi trwale z gruntem,
2) nakazuje się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie nirszy nir 90%,
3) dopuszcza się budowę przejazdów drogowych 

poprzecznie do przebiegu rowu melioracyjne-

go pod warunkiem utrzymania jego drorno[ci 
i ciągEo[ci, przy czym zapis ten nie wpEywa na 
morliwo[ć caEkowitego skanalizowania rowu,

4) dopuszcza się budowę urządzeG gospodarki po-

lowej.

2. W ramach zabudowy nie dopuszcza się jej 
zgodnie z tre[cią ust. 1, pkt 1.

§188. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a takre nararonych na niebezpieczeGstwo po-

wodzi oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych
Ochrona ustawowa gruntów rolnych

§189. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym

Okre[lono w przepisach ogólnych.

§190. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych.

§191. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Dopuszcza się obsEugę komunikacyjną i trans-
portową terenu jedynie z przylegEych od póEnocy te-

renów komunikacji i transportu drogowego.

§192. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Okre[lono w przepisach ogólnych.

§193. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych.

§194. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

DZIAD VIII
Przepisy szczegóEowe ｠ tereny komunikacji dro-

gowej i pieszej

ROZDZIAD I
Zasady ogólne dotyczące komunikacji drogowej

§195. Zasady ogólne

1. Wymienione w niniejszym paragrafie zasady są 
integralną czę[cią ustaleG dla wszystkich terenów 
komunikacji i transportu drogowego.

§196. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja ko-

munikacji i transportu drogowego.

2. Nie wyznacza się dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupeEniającego.
3. Przeznaczenie dominujące odpowiada okre[lo-

nej w Uchwale klasie drogi publicznej lub odnosi się 
do dróg wewnętrznych.

§197. Zasady i standardy ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 ｠ 16414 ｠ Poz. 2904

2. Zakazuje się budowania i montaru afiszów re-

klamowych.

3. Dopuszcza się budowę i montar afiszów infor-
macyjnych, w tym afiszów informacyjnych wolno-

stojących.

§198. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach dla wEa[ciwego sektora

§199. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§200. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy.

§201. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy.

§202. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym

Okre[lono w przepisach ogólnych.

§203. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Nie ustala się.

§204. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych.

§205. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

ROZDZIAD II
Teren II-01Kg

§206. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) nie ustala się wskapnika intensywno[ci zabu-

dowy,
2) nie ustala się wskapnika powierzchni biologicz-

nie czynnej,
3) dopuszcza się budowanie dróg,
4) dopuszcza się budowanie [cierek pieszych, 

chodników,
5) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych,
6) dopuszcza się prowadzenie ciągów infrastruk-

tury technicznej.

2. Zakazuje się zabudowy jakimikolwiek budynka-

mi.

3. W ramach dominującego przeznaczenia terenu 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
ujętych w katalogu jako kategoria D-2.

§207. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych.

§208. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej okre[lono w przepisach ogólnych.
2. Nakazuje się dla prowadzonych ciągów infra-

struktury technicznej pozostawianie odlegEo[ci wza-

jemnych między ciągami sieci infrastrukturalnych 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Nakazuje się wykonywanie krawęrników dosto-

sowane do ruchu osób niepeEnosprawnych, poprzez 
ich lokalne obnirenie w wyznaczonych miejscach 
przej[ć przez jezdnie.

4. Dopuszcza się stosowanie barier odgradzają-

cych jezdnię od chodników dla celów bezpieczeG-

stwa.

5. Dopuszcza się stosowanie obnireG krawęrni-
ków w miejscach wyjazdów z posesji, dla których 
nakazuje się stosowne oznakowanie.

ROZDZIAD III
Teren IV-01Kz

§209. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) nie ustala się wskapnika intensywno[ci zabu-

dowy,
2) nie ustala się wskapnika powierzchni biologicz-

nie czynnej,
3) dopuszcza się budowanie dróg,
4) dopuszcza się budowanie [cierek pieszych, 

chodników,
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5) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych,
6) dopuszcza się prowadzenie ciągów infrastruk-

tury technicznej.

2. Zakazuje się zabudowy jakimikolwiek budynka-

mi.

3. W ramach dominującego przeznaczenia terenu 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
ujętych w katalogu jako kategoria D-1.

§210. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych.

§211. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Nakazuje się dla prowadzonych ciągów infra-

struktury technicznej pozostawianie odlegEo[ci wza-

jemnych między ciągami sieci infrastrukturalnych 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Nakazuje się wykonywanie krawęrników dosto-

sowane do ruchu osób niepeEnosprawnych, poprzez 
ich lokalne obnirenie w wyznaczonych miejscach 
przej[ć przez jezdnie.

4. Dopuszcza się stosowanie barier odgradzających 
jezdnię od chodników dla celów bezpieczeGstwa.

5. Dopuszcza się stosowanie obnireG krawęrni-
ków w miejscach wyjazdów z posesji, dla których 
nakazuje się stosowne oznakowanie.

ROZDZIAD IV
Teren IV-01Kl

§212. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) nie ustala się wskapnika intensywno[ci zabu-

dowy,
2) nie ustala się wskapnika powierzchni biologicz-

nie czynnej,
3) dopuszcza się budowanie dróg,
4) dopuszcza się budowanie [cierek pieszych, 

chodników,
5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 

po jednej stronie jezdni jedynie, gdy ruch na 
drodze ustalono na jednokierunkowy,

6) dopuszcza się prowadzenie ciągów infrastruk-

tury technicznej.

2. Zakazuje się zabudowy jakimikolwiek budynka-

mi.

3. W ramach dominującego przeznaczenia terenu 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
ujętych w katalogu jako kategoria D-1.

§213. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych

§214. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Nakazuje się dla prowadzonych ciągów infra-

struktury technicznej pozostawianie odlegEo[ci wza-

jemnych między ciągami sieci infrastrukturalnych 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Nakazuje się wykonywanie krawęrników dosto-

sowane do ruchu osób niepeEnosprawnych, poprzez 
ich lokalne obnirenie w wyznaczonych miejscach 
przej[ć przez jezdnie.

4. Dopuszcza się stosowanie barier odgradzają-

cych jezdnię od chodników dla celów bezpieczeG-

stwa.

5. Dopuszcza się stosowanie obnireG krawęrni-
ków w miejscach wyjazdów z posesji, dla których 
nakazuje się stosowne oznakowanie.

6. Ze względu na istniejące zagospodarowanie 
dopuszcza się spowodowane tym zagospodarowa-

niem lokalne zawęrenie elementów wyposarenia 
drogi, jednak nie na drogach dwukierunkowych.

ROZDZIAD V
Teren IV-02Kl

§215. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) nie ustala się wskapnika intensywno[ci zabu-

dowy,
2) nie ustala się wskapnika powierzchni biologicz-

nie czynnej,
3) dopuszcza się budowanie dróg,
4) dopuszcza się budowanie [cierek pieszych, 

chodników,
5) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych,
6) dopuszcza się prowadzenie ciągów infrastruk-

tury technicznej.

2. Zakazuje się zabudowy jakimikolwiek budynka-

mi.

3. W ramach dominującego przeznaczenia terenu 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
ujętych w katalogu jako kategoria D-1.

§216. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych.
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§217. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Nakazuje się dla prowadzonych ciągów infra-

struktury technicznej pozostawianie odlegEo[ci wza-

jemnych między ciągami sieci infrastrukturalnych 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Nakazuje się wykonywanie krawęrników dosto-

sowane do ruchu osób niepeEnosprawnych, poprzez 
ich lokalne obnirenie w wyznaczonych miejscach 
przej[ć przez jezdnie.

4. Dopuszcza się stosowanie barier odgradzających 
jezdnię od chodników dla celów bezpieczeGstwa.

5. Dopuszcza się stosowanie obnireG krawęrni-
ków w miejscach wyjazdów z posesji, dla których 
nakazuje się stosowne oznakowanie.

6. Dopuszcza się zagospodarowanie w sposób, 
który prowadzi do realizacji czę[ci zamierzenia dro-

gowego na terenie IV-02Kl w powiązaniu z sąsiadu-

jącym terenem komunikacji i transportu drogowego, 
poEoronym poza obszarem opracowania, gdy zago-

spodarowanie takie realizowane będzie równocze[-
nie i skutkuje Eączną realizacją ustaleG uchwaEy i jej 
wymogów dla dróg publicznych o kategorii wskaza-

nej w niniejszej uchwale.

DZIAD IX
Przepisy szczegóEowe ｠ nie objęte sektorami

ROZDZIAD I
Teren 01Kp

§218. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-

sywno[ci zabudowy
1. W ramach zagospodarowania terenu:
1) nie ustala się wskapnika intensywno[ci zabu-

dowy,
2) nie ustala się wskapnika powierzchni biologicz-

nie czynnej,
3) dopuszcza się budowanie dróg,
4) dopuszcza się budowanie [cierek pieszych, 

chodników,
5) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych,
6) dopuszcza się prowadzenie ciągów infrastruk-

tury technicznej, zgodnie z brzmieniem art. 26, 
ust. 2, pkt 5.

2. Zakazuje się zabudowy jakimikolwiek budynka-

mi.

3. W ramach dominującego przeznaczenia terenu 
dopuszcza się wprowadzanie funkcji i przedsięwzięć 
ujętych w katalogu jako kategoria D-2.

§219. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych 
zasadach zagospodarowania

1. Przeznaczeniem dominującym jest funkcja ko-

munikacji i transportu drogowego.

2. Nie wyznacza się dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupeEniającego.
3. Przeznaczenie dominujące odpowiada okre[lo-

nej w Uchwale klasie drogi publicznej.

§220. Zasady i standardy ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Podstawowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lono w 
przepisach ogólnych, które nalery stosować Eącznie 
z przepisami szczegóEowymi.

2. Zakazuje się budowy i montaru afiszów rekla-

mowych.

§221. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego

Okre[lono w przepisach odrębnych

§222. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
Okre[lono w przepisach ogólnych

§223. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§224. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się ｠ nie dotyczy

§225. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym
Okre[lono w przepisach ogólnych

§226. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

Nie okre[la się szczególnych warunków i ograni-
czeG ｠ wynikające z przepisów ogólnych

§227. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej okre[lono w przepisach ogól-
nych.

2. Nakazuje się dla prowadzonych ciągów infra-

struktury technicznej pozostawianie odlegEo[ci wza-

jemnych między ciągami sieci infrastrukturalnych 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Nakazuje się wykonywanie krawęrników dosto-

sowane do ruchu osób niepeEnosprawnych, poprzez 
ich lokalne obnirenie w wyznaczonych miejscach 
przej[ć przez jezdnie.
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4. Dopuszcza się stosowanie barier odgradzają-

cych jezdnię od chodników dla celów bezpieczeG-

stwa.

5. Dopuszcza się stosowanie obnireG krawęrni-
ków w miejscach wyjazdów z posesji, dla których 
nakazuje się stosowne oznakowanie.

§228. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów
Nie ustala się.

§229. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 
Ustawy

Okre[lono w przepisach koGcowych.

§230. Nie ustala się granic obszarów wymaga-

jących przeprowadzenia scaleG i podziaEów nieru-

chomo[ci, granic obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obsza-

rów wymagających przeksztaEceG lub rekultywacji, 
granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt 8 Ustawy, 
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów sEurących organizacji imprez masowych, 
granic pomników zagEady oraz ich stref ochronnych, 
a takre ograniczeG dotyczących prowadzenia na ich 
terenie dziaEalno[ci gospodarczej, okre[lonych w 
ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie tere-

nów byEych hitlerowskich obozów zagEady.

DZIAD X
Przepisy koGcowe

§231. OpEaty z tytuEu art. 36, ust. 4 Ustawy
Zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 
pópniejszymi zmianami) ustala się stawkę 30% sEu-

rącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nie-

ruchomo[ci na podstawie niniejszej uchwaEy.

§232. Przepisy prawa miejscowego o zmienionym 

zakresie oddziaEywania
1. Na terenie objętym UchwaEą tracą moc usta-

lenia Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr III/11/2002 

z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego ob-

szarów aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz 

z ukEadem komunikacyjnym miasta, opublikowa-

nej w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielko-

polskiego, Nr 174, poz. 5357, z dnia 20 grudnia 
2002 roku wraz ze zmianą zawarta w uchwale nr 
XI/106/2003 z dnia 23.10.2003 (Dz.U. Woj. Wiel. 
Nr 197 poz. 3758 z dnia 16.12.2003) odnoszące 
się do dziaEek nr ewid. 181/2, 181/4, 181/5, 181/6, 
181/7, 182/2, 182/3, 182/4, 182/6, 182/7, 182/8, 
182/9, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/9, 
183/10, 183/12, 183/13, 183,14, 183/15, 184, 
192, 194/2, 224/2, 224/3, 224/4, 225 a takre czę-

[ci dziaEek 191/1, 191/2, 194/1, 223 i 226 poEoro-

nych w Kostrzynie, dla których ustalenia niniejszej 
UchwaEy stają się wiąrące.

§233. Podmiot wykonujący UchwaEę
Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzowi 

Gminy Kostrzyn.

§234. Termin obowiązywania przepisów Uchwa-

Ey
UchwaEa wchodzi w rycie i staje się przepisem 

prawa miejscowego po upEywie 30 dni od daty 
ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(-) prof. Grzegorz Schroeder



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 ｠ 16418 ｠ Poz. 2904
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XXIX/231/2009
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej 

w Kostrzynie wraz z ukEadem komunikacyjnym miasta 
zatwierdzonego uchwaEą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 

z dnia 12 grudnia 2002 roku - etap I.

Na podstawie art. 20, ust. 1, ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje 

się rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu w odniesieniu do obszaru objętego 
uchwaEą:

W związku z faktem, re w toku wyEorenia projek-

tu planu do publicznego wglądu, nie wpEynęEa radna 
uwaga, uwag nie rozstrzyga się.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRE-

SU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ W SPRA-

WIE ZASAD ICH FINANSOWANIA

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XXIX/231/2009
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej 

w Kostrzynie wraz z ukEadem komunikacyjnym miasta 
zatwierdzonego uchwaEą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 

z dnia 12 grudnia 2002 roku - etap I.

Na podstawie art. 20, ust. 1, ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje 

się rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji za-

pisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz w sprawie zasad ich finansowania w 

odniesieniu do obszaru objętego uchwaEą:
1. Teren objęty miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego jest w stanie istniejącym te-

renem czę[ciowo zabudowanym, wyposaronym w 
sieci infrastruktury technicznej. Obecne uzbrojenie 

terenu nie jest jednak wystarczające dla realizacji peE-
nego, przewidzianego planem zagospodarowania.

2. W związku z uchwaleniem zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie, 
dla dziaEek nr ewid. 181/2, 181/4, 181/5, 181/6, 
181/7, 182/2, 182/3, 182/4, 182/6, 182/7, 182/8, 
182/9, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/9, 
183/10, 183/12, 183/13, 183,14, 183/15, 184, 
192, 194/2, 224/2, 224/3, 224/4, 225 a takre czę-

[ci dziaEek 191/1, 191/2, 194/1, 223 i 226 wystę-

puje konieczno[ć realizacji nowych sieci i urządzeG 
systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, a takre dróg publicznych.

3. Przewiduje się w odniesieniu do sieci i urządzeG 
systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej budowę nowych oraz rozbudowę lub 
wymianę istniejących elementów sieci infrastruktu-

ry sanitarnej, w zgodzie z regulaminem dostarczania 
wody i odprowadzania [cieków.

4. Inwestycje, o których mowa w ustępie 3 reali-
zowane będą przez administratora sieci ze [rodków 
komunalnych.

5. Przewiduje się w odniesieniu do dróg publicz-
nych realizację ukEadu drogowego niezbędnego dla 
prawidEowego funkcjonowania obszarów objętych 
opracowaniem.

6. Inwestycje, o których mowa w ustępie 5 reali-
zowane będą przez administratora sieci ze [rodków 
komunalnych, z zastrzereniem, re realizacja ta nie 
obejmie realizacji infrastruktury komunikacyjnej i trans-

portu drogowego, je[li powstanie tej infrastruktury bę-

dzie zainicjowane wskutek inwestycji niedrogowej.

7. Tryb realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 
3 i ust. 5, okre[lony zostanie w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym. W Wieloletnim Planie Inwestycyj-

nym uwzględnione zostaną terminy realizacji zadaG 
wEasnych Samorządu w kontek[cie strategii rozwoju, 
priorytetów i morliwo[ci budretowych Gminy.

8. Wykup terenów objętych w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego przeznacze-

niem pod cele inwestycji gminnych zostaE obecnie 
w większo[ci zrealizowany. Przejmowanie gruntów 
na cele realizacji zadaG publicznych odbywać się bę-

dzie w terminach okre[lonych w Strategii Rozwoju, 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i wedEug morli-
wo[ci budretowych Gminy.


