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UCHWAŁA NR XXIV/212/08 
Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmiana-
mi),

Rada Miasta w Myszkowie 
stwierdza zgodność przedmiotowego planu z usta-
leniami obowiązującego „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Myszkowa”, które zostało uchwalone 
uchwałą Nr XII/97/07 Rady Miasta w Myszkowie z 
dnia 25 września 2007r.,

i uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Myszkowa

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne planu

§ 1

Plan, zgodnie z Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Miasta 
w Myszkowie z dnia 27 marca 2007 roku obejmuje 
obszar o powierzchni około 100,00 ha, położony w 
obrębie dzielnicy Mijaczów i ograniczony: ul. Kra-
sickiego, ul. Pułaskiego, rzeką Wartą, terenem fa-
bryki „SOKPOL”, ul. Kopernika, ul. Waryńskiego i 
ul. Piękną.

§ 2

1. Ustalenia planu wyrażone są w formie:
 1) Tekstowej: treści niniejszej Uchwały okre-

ślającej wymagania dla obszaru objętego 
planem w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

 2) Graficznej:
a) Rysunku planu Nr 1 – na kopii mapy za-

sadniczej w skali 1 : 2000, zawierającym 
wyrys ze „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Myszkowa”, będącym załącz-

nikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały i sta-
nowiącym jej integralną część,

b) Rysunku planu Nr 2 – Zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej – na kopii mapy 
zasadniczej w skali 1 : 2000, będącym 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały i 
stanowiącym jej integralną część.

2. Integralną częścią niniejszej Uchwały są załącz-
niki zawierające:

 1) Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do 
projektu planu – załącznik nr 3,

 2) Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej należących 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania – załącznik nr 4.

§ 3

1. Na Rysunku planu nr 1, obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne:

 1) granica obszaru objętego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego,

 2) linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania,

 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4) obszar strefy pośredniej ochrony konserwa-

torskiej „B”,
 5) granica strefy ochrony konserwatorskiej, 

obserwacji archeologicznej „OW”
 6) kapliczka przydrożna – chroniona, historycz-

na lokalizacja,
 7) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące te-

reny o określonym przeznaczeniu, dla których 
ustalenia określa niniejsza uchwała:

  MN  –  tereny zabudowy mieszkaniowej 
    jednorodzinnej w zabudowie 
    wolno stojącej i bliźniaczej,

  MN/ZZ –  tereny istniejącej zabudowy 
    mieszkaniowej jednorodzinnej,  
    na obszarze bezpośredniego 
    zagrożenia powodzią,

  MNU  –  tereny zabudowy mieszkaniowo- 
    -usługowej,

  MNU/ZZ –  tereny istniejącej zabudowy 
    mieszkaniowo-usługowej, na  
    obszarze bezpośredniego zagro- 
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    żenia powodzią,
  UMW  –  teren zabudowy usługowej 

    użyteczności publicznej i wieloro- 
    dzinnej mieszkaniowej,

  U   –  tereny zabudowy usługowej,
  U/ZZ  –  tereny istniejącej zabudowy 

    usługowej, na obszarze bezpo- 
    średniego zagrożenia powo- 
    dzią,

  UKR1  –  teren chronionej, zabytkowej 
    zabudowy z zakresu kultu religij- 
    nego,

  UKR2  –  teren budynków użyteczności pu- 
    blicznej z zakresu kultu religijne- 
    go,

  UKR/ZZ –  teren użyteczności publicznej z 
    zakresu kultu religijnego, na  
    obszarze bezpośredniego zagro- 
    żenia powodzią,

  Uup  –  teren budynków użyteczności 
    publicznej,

  Uup/ZP –  teren budynków użyteczności 
    publicznej z zakresu oświaty z 
    towarzyszącą zielenią urządzo- 
    ną,

 Uup/ZP/ZZ –  teren użyteczności publicznej 
    z zakresu oświaty z towarzysząca 
    zielenią urządzoną, na obszarze 
    bezpośredniego zagrożenia po- 
    wodzią,

  UC  –  teren wielkopowierzchniowego 
    obiektu handlowego o powierzch- 
    ni sprzedaży powyżej 400m2,

  UP   –  teren zabudowy usługowo-pro- 
    dukcyjnej,

  UP/ZZ –  teren istniejącej zabudowy 
    usługowo-produkcyjnej, na ob- 
    szarze bezpośredniego zagrożenia 
    powodzią,

  US/ZZ –  teren sportu i rekreacji, na obsza- 
    rze bezpośredniego zagrożenia 
    powodzią,

  RMU/ZZ –  teren istniejącej zabudowy 
    zagrodowej i usługowej, na ob- 
    szarze bezpośredniego zagrożenia  
    powodzią,

  RZL  –  tereny trwałych użytków zielo- 
    nych i zadrzewień,

  RZL/ZZ –  tereny trwałych użytków zielonych 
    i zadrzewień, na obszarze bezpo- 
    średniego zagrożenia powodzią,

  ZN   –  teren zieleni nieurządzonej,
 ZN/ZZ  –  teren zieleni nieurządzonej, na 

    obszarze bezpośredniego zagro- 
    żenia powodzią,

  L   –  tereny zadrzewień,
  L/ZZ  –  tereny zadrzewień, na obszarze 

    bezpośredniego zagrożenia po- 
    wodzią,

  WS1  –  tereny wód powierzchniowych 
    śródlądowych, płynących,

  WS2  –  teren wód powierzchniowych 
    śródlądowych – zbiorniki,

  ZPU  –  teren zieleni urządzonej,
  E   –  tereny infrastruktury technicznej 

    z zakresu elektroenergetyki – sta- 
    cja transformatorowa,

  KDG1/2 –  tereny dróg publicznych klasy 
    głównej,

  KDZ 1/2 –  tereny dróg publicznych klasy  
    zbiorczej,

  KDD1/2 –  tereny dróg publicznych klasy 
    dojazdowej,

  KDD  –  tereny dróg publicznych klasy  
    dojazdowej o zmniejszonej sze- 
    rokości,

  KDW  –  tereny niepublicznych dróg we- 
    wnętrznych,

  KD/ZP –  teren skrzyżowania dróg publicz- 
    nych i zieleń towarzysząca,

  KSU  –  tereny zabudowy usługowej ob- 
    sługi motoryzacji – stacja paliw 
    gazowych,

  KP   –  tereny parkingów,
  KP/ZZ  –  tereny parkingów, na obszarze 

    bezpośredniego zagrożenia po- 
    wodzią,

  Kp   –  tereny kładek nad rzeką i ścieżek 
    pieszo-rowerowych.

 8) istniejąca napowietrzna linia elektroenerge-
tyczna 15kV przeznaczona do przełożenia i 
skablowania,

 9) istniejący kabel elektroenergetyczny 15kV 
przeznaczony do przełożenia.

2. Na Rysunku planu Nr 1, obowiązują następujące 
oznaczenia, przyjęte na podstawie przepisów 
odrębnych:

 1) zabytkowa kaplica wpisana do rejestru za-
bytków,

 2) obszar bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią, granica strefy przepływu wód 1%,

 3) tereny zamknięte,
 4) granica strefy od kolei,
 5) granica strefy sanitarnej od cmentarza 

(150m),
 6) granice i numery działek.
3. Na Rysunku planu Nr 1, występują również 

oznaczenia dodatkowe – informacyjne, nie sta-
nowiące ustaleń planu:

 1) proponowane granice Zespołu Przyrodniczo-
-Krajobrazowego,

 2) napowietrzne linie elektroenergetyczne śred-
niego napięcia 15kV i wysokiego napięcia 
110kV ze strefami technicznymi,

 3) ścieżki rowerowe,
 4) pozostałe, wynikające z treści mapy zasad-

niczej.
4. Na Rysunku planu nr 2, występują następujące 
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oznaczenia:
 1) obowiązujące-wymienione w ust. 1 pkt 1-9,
 2) obowiązujące, wynikające z przepisów od-

rębnych w ust. 2 pkt 1-6,
 3) informacyjne – wymienione w ust. 3 pkt 1-4,
 4) informacyjne – schemat istniejących i 

projektowanych tras sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej.

§ 4

1. Ustalenia planu określają:
 1) Ustalenia ogólne odnoszące się do całego 

obszaru planu – w rozdziale nr 1,
 2) Ustalenia szczegółowe w zakresie przezna-

czenia terenu, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu – w rozdziale 2,

 3) Ustalenia końcowe – w rozdziale 3.

§ 5

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie terenu, które 
przeważa powierzchniowo i funkcjonalnie na 
danym terenie wydzielonym liniami rozgra-
niczającymi,

 2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie terenu, inne niż 
podstawowe, które go uzupełnia,

 3) nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć 
ustalenie o charakterze obligatoryjnym, bez 
możliwości zastosowania innego rozwiąza-
nia,

 4) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposaże-
nie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budow-
lanych wynikające z odrębnych przepisów i 
aktów prawa miejscowego,

 5) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokość budynku mierzoną od poziomu 
terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku lub jego części pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny 
stropu bądź najwyżej położonej krawędzi 
stropodachu nad najwyższą kondygnacja 
użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej poło-
żonej górnej powierzchni innego przekrycia,

 6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię, w której może być 
usytuowana ściana frontowa budynku, bez 
prawa jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczającej terenu, w tym również w 
kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie 

dotyczy to elementów architektonicznych 
takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz inne detale 
wystroju architektonicznego,

 7) terenie budynków użyteczności publicznej 
– należy przez to rozumieć tereny, na któ-
rych realizuje się budynki przeznaczone na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, turystyki, sportu, ob-
sługi pasażerów w transporcie kolejowym 
i drogowym, świadczenia usług poczto-
wych lub telekomunikacyjnych oraz inne 
ogólnodostępne budynki przeznaczone do 
wykonywania podobnych funkcji, w tym 
także budynki biurowe i socjalne,

 8) zabudowie usługowej – należy przez to rozu-
mieć budynki usług (w tym turystyki – motele 
hotele), rzemiosła, gastronomii oraz handlu o 
nie więcej niż 400m2 powierzchni sprzedaży 
na wydzielonych terenach z obowiązkowym 
zapleczem parkingowym i garażowym na 
działce,

 9) zabudowie usługowo-produkcyjnej – na-
leży przez to rozumieć budynki usług, 
gastronomii, handlu o nie więcej niż 400m2 

powierzchni sprzedaży oraz rzemiosła i ma-
łych zakładów wytwórczych zatrudniające do 
50 pracowników, na wydzielonych terenach 
z obowiązkowym zapleczem parkingowym i 
garażowym na działce,

   10) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie działki budowla-
nej, a także 50% sumy powierzchni tarasów 
i stropodachów o powierzchni nie mniejszej 
niż 10m2 urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im 
naturalną wegetację,

   11) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć odpowiednie przepisy obowiązujących 
ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi,

   12) strefach technicznych i kontrolowanych – na-
leży przez to rozumieć tereny przylegające do 
urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, o wielko-
ściach określonych w przepisach odrębnych, 
służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania oraz dostępu do nich w celu 
bieżącej konserwacji.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu 
należy rozumieć zgodnie z definicjami zawarty-
mi w obowiązujących przepisach odrębnych.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego
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Ustala się:
1) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru ob-

jętego planem poprzez zachowanie istniejących 
terenów przyrodniczo cennych, doliny rzeki 
Warty – korytarza ekologicznego o znaczeniu 
ponadregionalnym,

2) kształtowanie struktury przestrzennej w dosto-
sowaniu do rzeźby terenu, walorów środowiska 
i podziałów własnościowych,

3) ograniczanie zagospodarowania terenu i zabu-
dowy w związku z występowaniem na obszarze 
planu nieobwałowanych obszarów pozostają-
cych w strefie przepływu wód 1%, uznawanych
jako narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się zakaz realizacji w obszarze planu 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, wyjątek stanowią:

 1) inwestycje celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, drogowej i ochrony 
przeciwpowodziowej,

 2) tereny o symbolach 1U-3U i 1UP-5UP gdzie 
dopuszcza się realizację stacji bazowych 
telefonii komórkowej na dachach budyn-
ków usługowych i usługowo-produkcyjnych 
– przedsięwzięć mogących wymagać lub 
wymagających sporządzenia raportu o ich 
oddziaływaniu na środowisko w rozumie-
niu ustawy Prawo ochrony środowiska pod 
warunkiem uwzględnienia warunków wyni-
kających z postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko,

 3) tereny o symbolach UC, 1UP-5UP, KSU, 
17MNU gdzie dopuszcza się realizację przed-
sięwzięć mogących wymagać sporządzenia 
raportu o ich oddziaływaniu na środowisko 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska pod warunkiem uwzględnienia 
warunków wynikających z postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko,

 4) istniejące – w dniu wejścia w życie planu 
– legalne przedsięwzięcia, które działały w 
oparciu o wydane pozwolenia i decyzje zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Uciążliwość prowadzonej na obszarze obję-
tym planem wszelkiej działalność usługowej, 
produkcyjnej lub rzemieślniczej nie może 
przekraczać granicy nieruchomości, do której 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

3. W celu ochrony terenów przyrodniczo cennych 
o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazo-
wych, utrzymania ich funkcji bioklimatycznych 
i krajobrazowych:

 1) Ustala się ochronę doliny rzeki Warty i jej 
dopływów w terenach o symbolach: 1WS1-
-7WS1,

  ZN, 1ZN/ZZ-2ZN/ZZ, 1RZL-4RZL, 1RZL/ZZ-
-8RZL/ZZ, L, 1L/ZZ-8L/ZZ przed wszelkimi 
formami degradacji. Ze względu na walory 
przyrodnicze obszaru, jak również zalewo-
wy charakter doliny, spełniającej, oprócz 
ekologicznych, funkcję zbiornika wód po-
wodziowych, ustala się zakaz: zasypywania 
terenu, zmian ukształtowania terenu, zabu-
dowywania, grodzenia działek budowlanych 
w sposób uniemożliwiający migrację małym 
zwierzętom oraz wskazuje się na rysunkach 
planu obszary zagrożone powodzią, gdzie 
obowiązują ograniczenia wynikające z prze-
pisów odrębnych oraz szczególne zasady 
zagospodarowania terenów określone w 
rozdziale 2,

 2) Wskazuje się proponowaną granicę Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina War-
ty”, obejmującego obszar doliny rzeki Warty 
i jej dopływów; szczegółowe granice i zasady 
ochrony obszaru zespołu określi odrębna 
uchwała,

 3) Ustala się zakaz likwidacji istniejącej zieleni 
wysokiej i starodrzewu, ewentualna wycinka, 
cięcia pielęgnacyjne tylko w uzasadnionych 
przypadkach na podstawie zezwolenia wła-
ściwych organów.

4. W zakresie ochrony wód podziemnych:
 1) ze względu na położenie obszaru objętego 

planem w obrębie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych T/1 „Lubliniec – Myszków” (nr 
327), ustala się:
a) na etapie lokalizacji, dopuszczonych w 

planie, inwestycji i przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowi-
sko – obowiązek uwzględnienia uwarun-
kowań wynikających z dokumentacji 
warunków hydrogeologicznych opraco-
wanych zgodnie z wymogami określony-
mi w przepisach odrębnych,

b) obowiązek oczyszczenia wód opadowych 
z powierzchni narażonych na zanieczysz-
czenie, takich jak np. drogi i parkingi, 
przed odprowadzeniem ich do środowi-
ska, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód lub ziemi o parametrach 
niezgodnych z warunkami określonymi w 
przepisach odrębnych.

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się 
obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budow-
lanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że 
poziom dźwięku przenikającego do środowiska 
nie może przekraczać dopuszczalnych wartości 
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określonych w przepisach odrębnych, przy 
czym:

 1) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1MN-10MN; 1MN/ZZ-4MN/ZZ należy 
traktować jak tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

 2) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1MNU-17MNU i 1MNU/ZZ-4MNU/ZZ, 
UMW należy traktować jak tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej,

 3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
RMU/ZZ należy traktować jak teren zabudo-
wy zagrodowej,

 4) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: Uup/ZP i Uup/ZP/ZZ należy traktować 
jak tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

 5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
US/ZZ należy traktować jak teren rekreacyj-
no-wypoczynkowy.

7. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
 1) emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana 

działalnością usługową, produkcyjną, a także 
emisja powodowana ogrzewaniem obiektów 
nie może przekraczać standardów emisyjnych 
określonych w przepisach odrębnych,

 2) nakaz stosowania do ogrzewania pomiesz-
czeń i do celów usługowych i produkcyjnych 
urządzeń niskoemisyjnych, o wysokiej 
sprawności energetycznej, spełniających 
standardy energoekologiczne potwierdzone 
odpowiednimi certyfikatami uprawnionych
jednostek badawczych.

8. W zakresie postępowania z odpadami ustala 
się:

 1) Wywóz odpadów stałych wg. zasad okre-
ślonych w „Planie gospodarki odpadami 
na terenie gminy Myszków” oraz zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

 2) obowiązek selektywnej zbiórki odpadów i 
wywozu odpadów na składowisko,

 3) odpady z działalności usługowej i produk-
cyjnej, w zależności od  rodzaju, winny być 
selektywnie gromadzone, w odpowiednio 
przystosowanych pojemnikach w wyznaczo-
nych miejscach i okresowo odbierane przez 
specjalistyczne jednostki zajmujące się ich uty-
lizacją lub gospodarczym wykorzystaniem,

 4) zakaz:
a) przetwarzania i magazynowania w celu 

przetwarzania odpadów,
b) lokalizowania punktów usługowych w 

zakresie gromadzenia, składowania i 
przetwarzania wszelkich odpadów, w tym 
złomowisk.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze planu, na terenie oznaczonym sym-
bolem UKR1 znajduje się, oznaczona na rysunku 
planu, zabytkowa kaplica pw. Narodzenia NMP, 
prawem chroniona, wraz z murem i piwnicami, 
na podstawie wpisu do rejestru zabytków nie-
ruchomych nr A/114.

2. Ustala się bezwzględne zachowanie cech stylo-
wych i wartości historycznych zabytku.

3. Prowadzenie wszelkich prac, robót i badań przy 
zabytku wpisanym do rejestru, wymaga po-
zwolenia konserwatora zabytków na podstawie 
obowiązujących przepisów odrębnych.

§ 9

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego, histo-
rycznej zabudowy sakralnej, wyznacza się:
1) strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej 

„B”, oznaczoną na rysunku planu, obejmują-
cą najbliższe otoczenie zabytkowej kaplicy z 
towarzyszącą  zielenią urządzoną – tereny o 
symbolach UKR1 i 2KP, i ustala się:

 a) nakaz:
– utrzymania wolnego od zabudowy kuba-

turowej przedpola i otoczenia zabytkowej 
kaplicy,

– zachowania starodrzewu stanowiącego 
pozostałości po dawnym parku,

– zharmonizowania z chronioną zabudową 
zabytkową – form i gabarytów obiektów 
małej architektury i oświetlenia,

– stosowania nawierzchni ścieżek pieszych 
nawiązujących do form historycznych 
(kostka granitowa, drobno gabarytowa 
lub kostka betonowa typu „starobruk”),

– uzupełniania i odtwarzania zieleni parko-
wej w oparciu o rodzime gatunki drzew i 
krzewów,

 b) zakaz:
– przekształceń krajobrazu w sposób mo-

gący obniżyć jego wartość historyczną i 
estetyczną,

– lokalizacji tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, wyjątek stanowią: obiekty 
umieszczone na czas określony obchoda-
mi świąt kościelnych,

 c) dla obszaru strefy wymóg uzgodnienia 
z konserwatorem zabytków – robót bu-
dowlanych, rozumianych w myśl ustawy 
Prawo budowlane oraz pozostałych działań 
inwestycyjnych, rozmieszczania elementów 
oświetlenia, zmian w zagospodarowaniu 
terenu oraz związanych z zielenią, w tym 
starodrzewem.

2) strefę ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, oznaczoną na rysunku 
planu, obejmującą obszar położony pomię-
dzy ul. Pułaskiego, rzeką Wartą, a kanałem 
ulgi, i ustala się nakaz prowadzenia nadzoru 
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archeologicznego dla działań inwestycyjnych 
powodujących naruszenie gruntu związanych z 
realizacją: budynków, infrastruktury technicznej 
i drogowej.

§ 10

Na obszarze planu, na terenie oznaczonym sym-
bolem 10MNU, przy ul. Krasickiego 83, znajduje 
się, oznaczona na rysunkach planu, kapliczka przy-
drożna, dla której ustala się:
1) nakaz ochrony i utrzymania historycznej lokali-

zacji,
2) zakaz umieszczania wszelkich reklam w otocze-

niu obiektu – ramach działki budowlanej.

§ 11

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

oraz zasady rozmieszczania reklam

W obszarze objętym planem nie występują obsza-
ry przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 
6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami).

§ 12

Dla całego obszaru planu ustala się następujące 
zasady rozmieszczania reklam:
1) W zakresie reklam i masztów wolno stojących, 

ustala się:
 a) zakaz:

– lokalizacji masztów reklamowych, 
– lokalizacji reklam na terenie KD/ZP,
– lokalizacji reklam w obszarze stref ochro-

ny konserwatorskiej „B” i „OW” (wyjątek 
stanowi teren UC), w otoczeniu kapliczki 
przydrożnej w ramach działki budowlanej, 
na terenach: rekreacyjno-sportowych 
US/ZZ, wód powierzchniowych 1WS1-
-7WS1 i 1WS2-2WS2, zieleni nieurządzo-
nej ZN, 1ZN/ZZ-2ZN/ZZ, trwałych użytków 
zielonych i zadrzewień 1RZL-4RZL i 1RZL/
ZZ-4RZL/ZZ, zadrzewień L, 1L/ZZ-8L/ZZ, 
zieleni urządzonej ZPU; w terenach tych 
dopuszcza się tylko znaki informacyjno-
-reklamowe związane z funkcją terenu o 
powierzchni nie większej niż 1,00m2,

 b) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni 
tablicy  nie większej niż 6,00m2,  na pozostałych 
terenach, nie wymienionych w literze a),

 c) lokalizacja reklam, znaków i tablic  informa-
cyjno-plastycznych nie może powodować 
utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej 
oraz musi być zgodna z przepisami odręb-
nymi.

2) W zakresie reklam lokalizowanych na obiektach, 
ustala się:

 a) zakaz umieszczania wszelkich reklam na 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
oznaczonym na rysunku planu,

 b) dopuszcza się:
– lokalizację reklam w formie neonów 

oraz szyldów na ogrodzeniach  lub w 
części parterowej budynków, o po-
wierzchni tablicy reklamowej nie więk-
szej niż 6,00m2 

– montaż reklam na budynkach tylko na 
płaskich powierzchniach pozbawionych 
okien i detali architektonicznych takich jak: 
gzymsy, płyciny i ryzality, a ich wielkość i 
ilość powinna być dostosowana do wiel-
kości obiektów i podziałów architektonicz-
nych, 

– umieszczanie reklam, znaków informacyj-
no-plastycznych na obiektach kubaturo-
wych i elementach wyposażenia prze-
strzeni publicznych (wiaty przystankowe, 
budki telefoniczne, słupy, latarnie) pod 
warunkiem, że nie będzie to utrudniać 
korzystania z nich lub zakłócać ich użyt-
kowania.

§ 13

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, 

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

na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. Obszar objęty planem, położony jest częściowo 
w dolinie Warty i jej dopływów, na obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, w strefie
przepływu wód 1,0%, której granicę oznaczono 
na rysunku planu, gdzie obowiązują ograni-
czenia wynikające z przepisów odrębnych oraz 
szczególne zasady zagospodarowania terenów 
określone w rozdziale 2.

2. Dla wszystkich terenów położonych w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, którym 
mowa w ust.1, przy podejmowaniu działań in-
westycyjnych, w tym nowej zabudowy, ustala 
się obowiązek uzyskania od dyrektora regional-
nego zarządu gospodarki wodnej, zwolnienia 
od zakazów obowiązujących na podstawie 
przepisów odrębnych.

§ 14

Na obszarze objętym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego nie występują:
1) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych,
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2) tereny i obszary górnicze.

§ 15

Szczegółowe zasady i warunki scalania 
 podziału nieruchomości, 

objętych planem miejscowym

1. Na obszarze objętym planem nie wskazuje się 
obszarów wymagających przeprowadzenia sca-
leń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 
15 ust. 3 pkt 1.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
scalenia i podziały nieruchomości.

3. Ustala się  następujące zasady podziału na nowe 
działki budowlane w ramach terenów oznaczo-
nych na rysunku planu ogólnymi symbolami 
MN; MNU; U, UP:

 1) minimalna wielkość powierzchni działki dla 
zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej 
– 800m2 i minimalna szerokość frontu działki 
– 20,00m,

 2) minimalna wielkość powierzchni działki 
dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 
– 450m2 i minimalna szerokość frontu działki 
– 14,00m,

 3) minimalna wielkość powierzchni działki 
dla zabudowy usługowej i produkcyjnej U, 
UP – 1500m2 i minimalna szerokość frontu 
działki – 30,00m,

 4) działki budowlane muszą mieć zapewniony 
dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub 
pośredni,

 5) działki budowlane muszą mieć zapewnioną 
możliwość podłączenia podstawowych sieci 
infrastruktury technicznej – wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej.

4. Zachowuje się istniejące, dokonane podziały na 
działki budowlane.

5. Dopuszcza się wydzielanie działek nie spełnia-
jących parametrów wyznaczonych w ust. 3, 
wyłącznie w celu poprawy zagospodarowania 
nieruchomości sąsiadujących lub regulacji gra-
nic działki.

6. Ustala się zakaz wydzielania działek nie mają-
cych dostępu do drogi publicznej z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powięk-
szeniu innej działki, mającej do drogi publicznej 
dostęp.

§ 16

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

1. Na obszarze planu występują tereny narażone 
na niebezpieczeństwo powodzi, dla których plan 
ustala szczególne zasady zagospodarowania 

określone w paragrafie 13.
2. Dla terenów położonych w strefie od kolei,

wskazanej na rysunkach planu, obowiązuje 
zakaz zabudowy i nakaz przestrzegania prze-
pisów odrębnych odnośnie sposobów i zasad 
zagospodarowania.

3. Dla terenu o symbolu 4MN/ZZ, położonego 
w zasięgu 150-cio metrowej strefy ochrony 
sanitarnej od cmentarza obowiązuje nakaz 
przestrzegania przepisów odrębnych odnośnie 
sposobów i zasad zagospodarowania. 

4. W zagospodarowaniu terenów położonych 
w strefach technicznych sieci infrastruktury 
technicznej, obowiązują ograniczenia w zago-
spodarowaniu działek, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 17

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji oraz wskaźniki parkowania

1. Obszar planu obsługiwany jest z układu istnie-
jących i projektowanych dróg publicznych:

 1) klasy głównej KDG 1/2,
 2) klasy zbiorczej 1KDZ 1/2-3KDZ1/2,
 3) klasy dojazdowej 1KDD1/2-4KDD1/2 i KDD, 

oraz dróg wewnętrznych 1KDW-19KDW, nie 
zaliczonych do żadnej kategorii dróg publicz-
nych.

2. Ustala się realizację w terenie KD/ZP nowego 
skrzyżowania dróg publicznych w ciągu ul. Pu-
łaskiego.

§ 18

Spośród wymienionych w paragrafie 17 dróg, część
położona jest w obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią, strefie przepływu wód 1% wska-
zanych na rysunku planu. Podejmowanie robót 
budowlanych w tych terenach winno uwzględniać 
obowiązujące przepisy odrębne.

§ 19

Dla poszczególnych wymienionych poniżej terenów 
określonych w ustaleniach planu ustala się bilan-
sowanie potrzeb parkingowych wg wskaźników:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1MN-10MN, 1MN/ZZ-4MN/ZZ i mieszkaniowo-
-usługowej 1MNU-17MNU, 1MNU/ZZ-4MNU/ZZ, 
dla zabudowy mieszkaniowej na terenie RMU/
ZZ – 2 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 
1 działkę, w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej na działce dodatkowo – minimum  
3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni 
użytkowej usług, lecz nie mniej niż jedno,

2) Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
na terenie UWM – 1,3 miejsca postojowego na 
1 mieszkanie,
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3) Tereny zabudowy usługowej 1U-3U, UC, KSU 
– minimum 30 miejsc postojowych na 1000m2 

powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 
jedno,

4) Tereny budynków użyteczności publicznej Uup, 
Uup/ZP, Uup/ZP/ZZ, tereny usługowo-produk-
cyjne 1UP-5UP, 1UP/ZZ-2UP/ZZ, dla zabudowy 
usługowej na terenie UMW, RMU/ZZ – 30 miejsc 
postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej 
+ 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych. 
Dla terenów UKR i UKR/ZZ miejsca parkingowe 
zapewnia parking na terenie o symbolu 2KP.

5) Tereny sportu i rekreacji US/ZZ – 30 miejsc po-
stojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej; 
dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych 
wspólnie z parkingami na terenach o symbolach 
1KP/ZZ-3KP/ZZ.

§ 20

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu infrastruktury technicznej

1. Ustala się prowadzenie nowo budowanych sieci 
w miarę możliwości, w obrębie linii rozgranicza-
jących dróg publicznych, niepublicznych dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszo-rowerowych i 
zieleni.

2. Dopuszcza się:
 1) korekty średnic,
 2) zmianę przebiegu sieci,
 3) likwidację sieci i urządzeń,
 4) zmiany lokalizacji urządzeń infrastruktury 

technicznej,
 w sposób nie ograniczający podstawowego 

przeznaczenia terenu.
3. Ustala się nakaz przestrzegania określonych 

przepisami odrębnymi – ograniczeń w lokali-
zacji budynków i zagospodarowaniu terenów 
przyległych do istniejących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, występujących w 
granicach planu, w tym:

 1) linii elektroenergetycznych średniego napię-
cia 15 kV – w granicach strefy technicznej 
szerokości 6,50m od skrajnego przewodu

 2) linii 110 kV w granicach strefy technicznej 
15,00m z obu stron skrajnych przewodów.

4. Nakazuje się uzgadnianie wszelkich działań 
inwestycyjnych w strefach technicznych, z za-
rządcami tych sieci.

§ 21

Ustala się następujące zasady w zakresie zaopa-
trzenia w wodę:
1) Dostawę wody z istniejących wodociągów:
 a) Ø 150 mm w ul. Krasickiego,
 b) Ø 150 mm w ul. Pułaskiego,
 c) Ø 150 mm w ul. Kopernika,

 d) Ø 150 mm w ul. Waryńskiego,
 e) Ø 150 mm w ul. Pięknej,
 tworzących układ pierścieniowy i zapewniają-

cych pewność zasilania odbiorców w granicach 
planu.

2) Budowę wodociągów w nowoprojektowanych 
ciągach komunikacyjnych obsługujących plano-
wane tereny zainwestowane.

3) Sukcesywną wymianę wodociągów azbesto-
-cementowych na PE.

4) Pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na 
cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby za-
bezpieczenia przeciw pożarowego (urządzeń 
hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w 
planie.

§ 22

Ustala się następujące zasady w zakresie odpro-
wadzania ścieków sanitarnych:
1) Odprowadzenie ścieków w systemie rozdziel-

czym do istniejącej miejskiej mechaniczno 
biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowa-
nej przy ul. Okrzei.

2) Utrzymanie istniejącego zbiorczego kolektora 
„C” Ø 400/500mm wraz z pompownią oraz ist-
niejących kanałów sanitarnych w ul. Kopernika 
i ul. Pięknej.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach bocz-
nych do ul. Krasickiego.

4) Do czasu realizacji systemu miejskiego, na 
terenach pozbawionych kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. Po 
zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej ustala się 
nakaz podłączenia się do niej.

§ 23

Ustala się następujące zasady w zakresie odpro-
wadzania wód opadowych:
1) Utrzymanie zbiorczych kolektorów Ø 600mm i 

Ø 500mm odprowadzających wody opadowe 
do rzeki Warty.

2) Przebudowę istniejących kanałów ogólnospław-
nych (będących w dobrym stanie technicznym) 
na kanalizację deszczową i wyeliminowanie 
podłączeń kanalizacji sanitarnej.

3) Zakaz odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych z terenów utwardzonych bezpośrednio 
do gruntu i wód powierzchniowych.

4) Nakaz stosowania urządzeń podczyszczają-
cych ścieki opadowe szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia przed wprowadzeniem ich do 
odbiornika.

§ 24

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
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ciepło:
1) Stosowanie lokalnych źródeł ciepła z zastosowa-

niem ekologicznych nowoczesnych technologii, 
cechujących się wysoką sprawnością energe-
tyczną.

2) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokim 
stopniu emisji zanieczyszczeń.

§ 25

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
gaz:
1) Rozwój sieci gazowej do celów gospodarczych 

i grzewczych w oparciu o istniejącą sieć śred-
nioprężną Ø 150, 100, 80 i 50mm zlokalizowaną 
w granicach planu.

2) Dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
grzewczych z indywidualnych zbiorników 
gazu.

§ 26

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
energię elektryczną:
1) Dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu 

o:
 a) istniejący układ sieci i urządzeń elektroener-

getycznych na poziomie średnich napięć tj. 
– napowietrzne i kablowe sieci elektroener-

getyczne 15 kV,
– stacje transformatorowe 15/0,4 kV zloka-

lizowane w granicach planu na terenach 
1E-3E,

 b) projektowaną wnętrzową stację transfor-
matorową zlokalizowaną na terenie 4E z 
możliwością zamontowania transformatora 
o mocy do 630 kVA.

2) Dopuszcza się wymianę transformatorów na 
jednostki o większej mocy w stacjach trans-
formatorowych posiadających odpowiednie 
warunki techniczne.

3) Ustala się: zmianę przebiegu i skablowanie li-
nii napowietrznej 15kV oraz zmianę przebiegu 
fragmentu sieci kablowej 15kV, wskazanych na 
rysunku planu nr 1 i 2, w związku  z projekto-
waną drogą publiczną 1KDD1/2. Przełożenie i 
przebudowa linii kolidujących z planowanym 
układem drogowym i zabudową mieszkanio-
wą, winna być wykonana kosztem i staraniem 
inwestora planowanej inwestycji, na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci.

4) Bezpośrednią obsługę odbiorców zaleca się 
poprzez sieci niskiego napięcia w wykonaniu 
kablowym, nie wykluczając napowietrznych.

5) Ustala się przystosowanie do wymogów 
drugiego stopnia obostrzenia wszystkich linii 
napowietrznych przebiegających nad terenami 
przeznaczonymi pod zabudowę.

§ 27

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w za-
kresie telekomunikacji i radiokomunikacji:
1) Rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą 

sieć teletechniczną oraz rozbudowę i budowę 
nowych sieci i urządzeń, dopuszczając możli-
wość obsługi przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci.

2) Dopuszcza się instalowanie urządzeń radioko-
munikacyjnych, w tym anten stacji bazowych 
telefonii komórkowej, przy zachowaniu nastę-
pujących warunków:

 a) zakazuje się lokalizacji wolno stojących wież 
i konstrukcji stacji bazowych telefonii komór-
kowej,

 b) dopuszcza się stacje bazowe wyłącznie na 
dachach budynków usługowych i usługowo-
-produkcyjnych zlokalizowanych w terenach 
1U-3U i 1UP-5UP, przy czym wysokość kon-
strukcji wsporczej nie może przekroczyć 1/3 
wysokości budynku,

 c) zakazuje się lokalizacji instalacji radiokomunika-
cyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych 
emitujących pola elektromagnetyczne, których 
realizacja spowoduje przekroczenie dopusz-
czalnych poziomów pól elektromagnetycznych, 
określonych w przepisach odrębnych, w miej-
scach dostępnych dla ludzi.

 d) w przypadku realizacji nowych budynków 
lub rozbudowy istniejących ustala się ko-
nieczność zmiany warunków funkcjonowania 
infrastruktury radiokomunikacyjnej w spo-
sób wykluczający oddziaływanie na ludzi 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 28

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów.
1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 

ustaleniami niniejszego planu i otrzymania po-
zwolenia na użytkowanie budynków, teren może 
być wykorzystany w dotychczasowy sposób.

2. Obiekty, urządzenia, ogrodzenia i elementy 
zagospodarowania istniejące w wyznaczonych 
w planie liniach rozgraniczających dróg i ulic 
pozostawia się do czasu  budowy ulic lub 
rozbudowy istniejących, jako tymczasowe za-
gospodarowanie – z możliwością dokonywania 
bieżących konserwacji, remontów i przebudowy, 
bez prawa do rozbudowy, nadbudowy i odbu-
dowy.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenu, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów oraz zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
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§ 29

1. Dla terenów o symbolach 1MN-10MN ustala 
się:

 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 
wolno stojącej i bliźniaczej,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) nieuciążliwe usługi wbudowane w budy-

nek mieszkalny o powierzchni całkowitej 
nie przekraczającej 30% powierzchni cał-
kowitej budynku mieszkalnego,

b) budynki gospodarcze i garaże,
c) zieleń towarzysząca obiektom budowla-

nym,
d) drogi wewnętrzne i parkingi,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenów wymienionych w ust.1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachu budynku mieszkal-

nego – wielospadowego lub dwuspado-
wego, symetrycznego o nachyleniu poła-
ci 30°-45° z kalenicą równoległą lub pro-
stopadłą do ulicy. Wysokość budynków 
nie może przekraczać 10,50m,

b) dostosowania do budynku   mieszkalne-
go, podstawowego na działce: kolorysty-
ki i użytych materiałów elewacyjnych 
obiektów gospodarczych i garaży (mak-
symalnie dwustanowiskowych). Wyso-
kość budynków nie może przekraczać 
6,00m. Dopuszcza się zastosowanie da-
chów płaskich do 5° nachylenia połaci,

c) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,30,

d) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wskazanej na rysunkach planu 
lub w przypadku braku wskazania wyni-
kającej z przepisów odrębnych,

e) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 40%,

f) zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

 2) zakaz:
a) realizowania ogrodzeń od strony ulic – z 

prefabrykowanych elementów betono-
wych, blach i z muru pełnego,

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych 
oraz blach,

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie, wyjątek stanowi
zabudowa istniejąca, zlokalizowana poza 
wyznaczoną wzdłuż dróg i ulic nieprzekra-
czalną linią zabudowy, dla której dopusz-
cza się rozbudowy, które nie prowadzą do 
powiększania kubatury od strony dróg i 
ulic,

b) prowadzenie robót budowlanych budyn-
ków zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej,

c) lokalizację nowych budynków zabudowy 
bliźniaczej oraz zabudowy gospodarczej 
i garaży w granicy działki budowlanej, z 
wyłączeniem działek stanowiących drogi 
i dojazdy.

§ 30

1. Dla terenów o symbolach 1MNU-17MNU ustala 
się:

 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sporto-

we,
b) rzemiosło,
c) budynki gospodarcze i garaże,
d) drogi i parkingi,
e) zieleń towarzysząca obiektom budowla-

nym,
f) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachów budynków miesz-

kalnych, usługowych, mieszkalno-usługo-
wych – wielospadowych lub dwuspado-
wych, symetrycznych o nachyleniu połaci 
30°-45° z kalenicą równoległą  lub prosto-
padłą do ulicy; wysokość budynków nie 
może przekraczać 12,50m; dopuszcza się 
zastosowanie dachów płaskich do 5° na-
chylenia połaci dla budynków usługo-
wych,

b) dostosowania do budynku mieszkalnego, 
mieszkalno-usługowego i usługowego, 
podstawowego na działce kolorystyki 
obiektów gospodarczych i garaży; wyso-
kość budynków nie może przekraczać 
6,00m; dopuszcza się dachy płaskie do 5° 
nachylenia połaci,

c) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,45,

d) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
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budowy wskazanej na rysunkach planu 
lub w przypadku braku wskazania wyni-
kającej z przepisów odrębnych,

e) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 40%,

f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

g) dla terenu 10MNU – przestrzegania usta-
leń dotyczących chronionej lokalizacji 
kapliczki przydrożnej, zawartych w para-
grafie 10,

h) dla terenu 2MNU – przestrzegania ogra-
niczeń wynikających z położenia terenu 
w zasięgu strefy od kolei,

 2) zakaz:
a) realizowania ogrodzeń od strony ulic – z 

prefabrykowanych elementów betono-
wych, blach i z muru pełnego,

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych 
oraz blach,

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie, wyjątek stanowi
zabudowa istniejąca, zlokalizowana poza 
wyznaczoną wzdłuż  dróg i ulic nieprze-
kraczalną linią zabudowy, dla której do-
puszcza się rozbudowy, które nie prowa-
dzą do powiększania kubatury od strony 
dróg i ulic,

b) łączenie funkcji usługowej z funkcją 
mieszkaniową w jednym obiekcie lub 
samodzielne budynki usługowe i miesz-
kalne jednorodzinne w zabudowie wolno 
stojącej lub bliźniaczej.

c) prowadzenie robót budowlanych budyn-
ków zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej,

d) lokalizację nowych budynków zabudowy 
mieszkaniowej bliźniaczej oraz zabudowy 
gospodarczej i garaży w granicy działki 
budowlanej, z wyłączeniem działek sta-
nowiących drogi i dojazdy.

§ 31

1. Dla terenów o symbolach 1U-3U ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowa,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na,

b) magazyny i budynki gospodarcze,
c) drogi wewnętrzne, parkingi i garaże,

d) zieleń towarzysząca obiektom budowla-
nym,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej; dopuszcza się stacje bazowe telefonii 
komórkowej na budynkach.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się 
następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachów budynków – pła-

skich do 5° nachylenia połaci lub wielo-
spadowych lub dwuspadowych, syme-
trycznych o nachyleniu połaci 20°-45° z 
kalenicą równoległą lub prostopadłą do 
ulicy; wysokość  budynków nie może 
przekraczać 12,50m,

b) dostosowania do budynku usługowego, 
podstawowego na działce kolorystyki i 
użytych materiałów elewacyjnych obiek-
tów towarzyszących,

c) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,50,

d) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wskazanej na rysunkach planu 
lub w przypadku braku wskazania wyni-
kającej z przepisów odrębnych,

e) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 25%,

f) zapewnienie odpowiedniej ilości  miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

g) dla terenu 3U – zapewnienia dojazdu do 
istniejącego słupa linii elektroenergetycz-
nej,

h) dla terenu 1U: 
– przestrzegania ustaleń dotyczących 

strefy ochrony konserwatorskiej, ob-
serwacji archeologicznej „OW”, zawar-
tych w paragrafie 9,

– zabezpieczenia wzdłuż rzeki 3,00m 
pasa terenu wolnego, nie zabudowa-
nego w celu umożliwienia prowadze-
nia robót remontowych i konserwacyj-
nych w korycie rzeki,

 2) zakaz:
a) realizowania ogrodzeń od strony ulic – z 

prefabrykowanych elementów betono-
wych, blach i z muru  pełnego; grodzenie 
działek od strony cieków winno  uwzględ-
niać minimalne odległości wynikające z 
przepisów odrębnych,

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych 
oraz blach,

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość 
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przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie, wyjątek stanowi
zabudowa istniejąca, zlokalizowana poza 
wyznaczoną wzdłuż dróg i ulic nieprzekra-
czalną linią zabudowy, dla której dopusz-
cza się rozbudowy, które nie prowadzą do 
powiększania kubatury od strony dróg i 
ulic,

b) możliwość prowadzenia robót budowla-
nych dla istniejących obiektów budowla-
nych zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej, z zachowaniem standardów 
określonych w niniejszym paragrafie.

§ 32

1. Dla terenu o symbolu UMW ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

budynków użyteczności publicznej i miesz-
kaniowej wielorodzinnej,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zaplecza techniczne i gospodarcze towa-

rzyszące funkcji podstawowej,
b) zieleń urządzona i obiekty małej architek-

tury,
c) dojazdy i parkingi,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenów wymienionych w ust.1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachów budynków – pła-

skich do 5° nachylenia połaci lub wielo-
spadowych lub dwuspadowych, syme-
trycznych o nachyleniu połaci 20°-45° z 
kalenicą równoległą do ulicy; wysokość 
budynków nie może przekraczać 
12,50m,

b) dostosowania do budynku usługowego 
lub mieszkaniowego, podstawowego na 
działce kolorystyki i użytych materiałów 
elewacyjnych obiektów towarzyszących,

c) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,50,

d) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wynikającej z przepisów odręb-
nych,

e) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 25%,

f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19, przy czym
dopuszcza się bilansowanie miejsc posto-
jowych dla terenu razem z parkingiem na 

terenie 1KP,
g) przestrzegania ustaleń dotyczących strefy 

ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, zawartych w pa-
ragrafie 9,

 2) zakaz:
a) realizowania ogrodzeń – z prefabrykowa-

nych elementów betonowych, blach i z 
muru pełnego, od strony ul. Pułaskiego, 
traktu handlowo-usługowego ustala się 
zalecenie nie grodzenia działek budowla-
nych,

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych 
oraz blach,

 3) dopuszcza się:
a) garaże podziemne,
b) łączenie funkcji usługowej z funkcją 

mieszkaniową w jednym obiekcie lub 
samodzielne budynki usługowe lub 
mieszkalne,

c) dla istniejącej zabudowy – możliwość 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie

d) możliwość prowadzenia robót budowla-
nych dla istniejących obiektów budowla-
nych zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej, z zachowaniem standardów 
określonych w niniejszym paragrafie.

§ 33

1. Dla terenu o symbolu UKR 1 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: teren chronio-

nej, zabytkowej zabudowy z zakresu kultu 
religijnego,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty małej architektury,
b) urządzona zieleń towarzysząca, zadrze-

wienia,
c) sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust.1, ustala się na-
stępujące zasady zagospodarowania terenu:

 1) nakaz:
a) przestrzegania ustaleń wynikających z 

ochrony:
– zabytkowej kaplicy pw. Narodzenia 

NMP, wpisanej do rejestru zabytków, 
zawartych w paragrafie 8,

– obszarowej w formie stref ochrony 
konserwatorskiej: pośredniej „B” i 
obserwacji archeologicznej „OW”, 
zawartych w paragrafie 9,

b) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni tere-
nu – 70%,

c) zabezpieczenia wzdłuż rzeki 5,00m pasa 
terenu w celu umożliwienia prowadzenia 
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robót remontowych i konserwacyjnych w 
korycie rzeki,

 2) zakaz:
a) realizacji nowych budynków i budowli, 

wyjątek stanowią: sieci infrastruktury 
technicznej w wykonaniu podziemnym 
oraz obiekty małej architektury,

b) realizowania ogrodzenia terenu:
– od strony ul. Pułaskiego, głównego 

traktu handlowo-usługowego, 
– z prefabrykowanych elementów beto-

nowych, blach i z muru pełnego;
– od strony cieku, w odległości mniejszej 

niż stanowią przepisy odrębne,
 3) ustala się zapewnienie miejsc postojowych 

dla terenu w ramach parkingu zlokalizowa-
nego na terenie o symbolu 2KP.

§ 34

1. Dla terenu o symbolu UKR 2 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: teren budyn-

ków użyteczności publicznej z zakresu kultu 
religijnego,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa i usługowa 

związana z funkcjonowaniem kościoła,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) dojazdy i parkingi,
d) obiekty małej architektury i urządzona 

zieleń towarzysząca,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenu wymienionego w ust.1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachu:

– dla kościoła – geometria dachu i wy-
sokość budynku – bez ograniczeń,

– dla  budynków przeznaczenia dopusz-
czalnego – wielospadowe lub dwuspa-
dowe, symetryczne o nachyleniu po-
łaci 20°-45°, dopuszcza się płaskie do 
5° nachylenia połaci; wysokość budyn-
ków przeznaczenia dopuszczalnego nie 
może przekraczać 10,50m,

b) realizacji zabudowy w formie jednorod-
nego zespołu zabudowy sakralnej, po-
przez: ujednolicenie kolorystyki, form i 
wystroju architektonicznego obiektów;

c) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
zabudowy winno uwzględniać sąsiedztwo 
zabytkowej kaplicy,

d) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu – maksymalnie 0,40,

e) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wskazanej na rysunkach planu ,

f) minimalnego udziału powierzchni terenu 

biologicznie czynnej w powierzchni tere-
nu – 40%,

g) przestrzegania ustaleń dotyczących strefy 
ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, zawartych w pa-
ragrafie 9,

 2) zakaz:
a) realizowania ogrodzeń – z prefabrykowa-

nych elementów betonowych, blach i z 
muru pełnego;

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych 
oraz blach,

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie,

b) zapewnienie miejsc postojowych dla te-
renu w ramach parkingu zlokalizowanego 
na terenie o symbolu 2KP.

§ 35

1. Dla terenu o symbolu Uup ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: teren budyn-

ków użyteczności publicznej,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zaplecza techniczne i gospodarcze towa-
rzyszące przeznaczeniu podstawowemu,

b) zieleń urządzona i obiekty małej architek-
tury,

c) dojazdy i parkingi,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenów wymienionych w ust.1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachów budynków – pła-

skich do 5° nachylenia połaci lub wielo-
spadowych lub dwuspadowych, syme-
trycznych o nachyleniu połaci 20°-45°; 
wysokość budynków nie może przekra-
czać 12,50m,

b) dostosowania do budynku usługowego, 
podstawowego na działce kolorystyki i 
użytych materiałów elewacyjnych obiek-
tów towarzyszących,

c) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,50,

d) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wskazanej na rysunkach planu 
lub w przypadku braku wskazania wyni-
kającej z przepisów odrębnych,

e) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 25%,
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f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

g) przestrzegania ustaleń dotyczących strefy 
ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, zawartych w pa-
ragrafie 9,

 2) zakaz:
a) realizowania ogrodzeń – z prefabrykowa-

nych elementów betonowych, blach i z 
muru pełnego, od strony ul. Pułaskiego, 
traktu handlowo-usługowego ustala się 
zalecenie nie grodzenie działek budowla-
nych,

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych 
oraz blach,

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie

b) możliwość prowadzenia robót budowla-
nych dla istniejących obiektów budowla-
nych zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej, z zachowaniem standardów 
określonych w niniejszym paragrafie.

§ 36

1. Dla terenu o symbolu Uup/ZP ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: teren budynków 

użyteczności publicznej z zakresu oświaty z 
towarzyszącą zielenią urządzoną,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) place zabaw, terenowe urządzenia spor-

towo-rekreacyjne,
b) obiekty małej architektury,
c) budynki gospodarcze,
d) dojazdy i parkingi,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, w tym istniejąca pompownia.
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachu – bez ograniczeń; 

wysokość budynków nie może przekro-
czyć 10,50m,

b) dostosowania do budynku podstawowe-
go na działce – formy, kolorystyki i uży-
tych materiałów elewacyjnych budynków 
towarzyszących,

c) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,25,

d) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wskazanej na rysunkach planu 

lub w przypadku braku wskazania wyni-
kającej z przepisów odrębnych,

e) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 60%,

f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

g) przestrzegania ustaleń dotyczących strefy 
ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, zawartych w pa-
ragrafie 9,

 2) zakaz:
a) realizowania ogrodzeń –z prefabrykowa-

nych elementów betonowych, blach i 
ogrodzenia z muru pełnego,

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych 
wszelkiego rodzaju listew plastikowych 
oraz blach,

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie,

b) możliwość prowadzenia robót budowla-
nych dla istniejących obiektów budowla-
nych zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej, z zachowaniem standardów 
określonych w niniejszym paragrafie,

c) zmianę przeznaczenia podstawowego na 
inne w ramach  budynków użyteczności 
publicznej.

§ 37

1. Dla terenu o symbolu UC ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: teren wielko-

powierzchniowego obiektu handlowego o 
powierzchni sprzedaży powyżej 400m2,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) dojazdy i parkingi,
b) urządzona zieleń towarzysząca,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachów budynków – płaskich 

do 5° nachylenia połaci; wysokość budyn-
ków nie może przekroczyć 10,50m,

b) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,50,

c) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wskazanej na rysunkach planu 
lub w przypadku braku wskazania wyni-
kającej z przepisów odrębnych,
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d) ograniczenia powierzchni sprzedaży w 
obiekcie handlowym do 2000m2,

e) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 15%,

f) zabezpieczenia wzdłuż rzeki 3,00m pasa 
terenu wolnego, nie zabudowanego w celu 
umożliwienia prowadzenia robót remonto-
wych i konserwacyjnych w korycie rzeki,

g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

 2) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach i 
ogrodzenia z muru pełnego; od strony ul. 
Pułaskiego, traktu handlowo-usługowego 
ustala się zalecenie nie grodzenia działek 
budowlanych; grodzenie działek od strony 
cieków winno uwzględniać minimalne odle-
głości wynikające z przepisów odrębnych.

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy z 
zachowaniem standardów określonych w 
niniejszym paragrafie,

b) zmianę przeznaczenia podstawowego na 
inne w ramach budynków użyteczności 
publicznej.

§ 38

1. Dla terenów o symbolach 1UP-5UP, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowo-produkcyjna,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na,

b) zaplecza socjalno-administracyjne,
c) zaplecza techniczne, magazyny i składy w 

budynkach,
d) dla terenu 5UP – handel i usługi motory-

zacyjne – myjnia samochodowa, z wyklu-
czeniem stacji paliw,

e) drogi wewnętrzne, parkingi i garaże,
f) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; dopuszcza się na dachach budynków 
stacje bazowe telefonii komórkowej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się 
następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachu wielospadowego o 

kącie nachylenia: 5°-45° z kalenicą rów-
noległą lub prostopadłą do ulicy; wyso-
kość budynków nie może przekraczać 
12,50m, dopuszcza się miejscowe zwięk-
szenie wysokości budynku, jeśli wynika 
to z technologii produkcji lub wymagań 

branżowych,
b) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,40,

c) przestrzegania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wskazanej na rysunkach planu 
lub w przypadku braku wskazania wyni-
kającej z przepisów odrębnych,

d) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 25%,

e) zapewnienie odpowiedniej ilości  miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

 2) zakaz realizowania ogrodzeń od strony ulic 
– z prefabrykowanych elementów betono-
wych, blach i z muru pełnego; grodzenie 
działek od strony cieków winno uwzględniać 
minimalne odległości wynikające z przepi-
sów odrębnych,

 3) dopuszcza się:
a) dla istniejącej zabudowy – możliwość prze-

budowy, rozbudowy, nadbudowy z zacho-
waniem standardów określonych w niniej-
szym paragrafie, wyjątek stanowi zabudo-
wa istniejąca, zlokalizowana poza wyzna-
czoną wzdłuż dróg i ulic nieprzekraczalną 
linią zabudowy, dla której dopuszcza się 
rozbudowy, które nie prowadzą do powięk-
szania kubatury od strony dróg i ulic,

b) możliwość prowadzenia robót budowla-
nych dla istniejących obiektów budowla-
nych zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej, z zachowaniem standardów 
określonych w niniejszym paragrafie.

§ 39

1. Dla terenu o symbolu ZPU, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzo-

na,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ścieżki piesze i rowerowe,
b) obiekty małej architektury, place zabaw 

dla dzieci,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej z wykluczeniem stacji bazowych tele-
fonii komórkowej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) zakaz zabudowy,
 2) dopuszcza się prace związane z konserwacją i 

utrzymaniem cieków, a także z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

§ 40

1. Dla terenów o symbolach 1RZL-4RZL, ustala 
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się:
 1) przeznaczenie podstawowe: trwałe użytki 

zielone i zadrzewienia,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ścieżki piesze i rowerowe,
b) drogi wewnętrzne,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej z wykluczeniem stacji bazowych tele-
fonii komórkowej.

2. Dla terenów wymienionych w ust.1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania tere-
nów:

 1) zakaz zabudowy,
 2) nakaz zachowania istniejących łąk w dolinie 

rzeki Warty i jej dopływów,
 3) dopuszcza się:

a) istniejące ogrody przydomowe i zieleń 
urządzoną towarzyszącą obiektom bu-
dowlanym,

b) prace  związane z konserwacją i utrzyma-
niem cieków, a także  z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

§ 41

1. Dla terenu o symbolu L, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: zadrzewienia,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ścieżki piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania tere-
nów:

 1) zakaz zabudowy.
 2) nakaz zachowania istniejącej zieleni wyso-

kiej.

§ 42

1. Dla terenu o symbolu ZN, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurzą-

dzona,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ścieżki piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się na-
stępujące zasady zagospodarowania terenu:

 1) zakaz zabudowy.
 2) nakaz zachowania istniejącej zieleni i biolo-

gicznego użytkowania.

§ 43

1. Dla terenów o symbolach: 1WS1-7WS1, ustala 
się:

 1) przeznaczenie podstawowe: wody po-
wierzchniowe śródlądowe, płynące,

2. Dla terenów wymienionych w ust.1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) dopuszcza się prace związane z konserwacją 
i utrzymaniem rzeki, a także z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

§ 44

1. Dla terenów o symbolach: 1WS2-2WS2, ustala 
się:

 1) przeznaczenie podstawowe: wody po-
wierzchniowe śródlądowe – zbiorniki,

2. Dla terenów wymienionych w ust.1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) dopuszcza się prace związane z konser-
wacją i utrzymaniem zbiornika, a także z 
zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego.

§ 45

1. Dla terenu o symbolu KDG1/2, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 

klasy głównej,
 2) szerokość w liniach rozgraniczających, dla ul. 

Krasickiego: 16,00m – 20,00m,
 3) ze względu na istniejące zainwestowanie 

– parametry techniczne i użytkowe obniżone, 
odpowiadające klasie drogi zbiorczej,

 4) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach 
ruchu,

 5) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej 
krawędzi jezdni, zgodnie ze wskazaniem na 
rysunku planu, lecz nie mniej niż 8,00m.

2. Dla terenów o symbolach 1KDZ1/2- 3KDZ1/2 
ustala się:

 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne 
klasy zbiorczej,

 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
a) dla 1KDZ1/2, ul. Piękna: 10,00m,
b) dla2KDZ1/2, ul. Waryńskiego: 10,00m – 

12,00m,
c) dla 3KDZ1/2, ul. Kopernika: 8,00m – 

12,00m,
 3) ze względu na istniejące zainwestowanie 

– parametry techniczne i użytkowe obniżone, 
odpowiadające klasie dróg lokalnych,

 4) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach 
ruchu,

 5) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej 
krawędzi jezdni zgodnie ze wskazaniem na 
rysunku planu, lecz nie mniej niż 8,00m.

3. Dla terenów o symbolach 1KDD1/2-4KDD1/2 
ustala się:

 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne 
klasy dojazdowej,

 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
a) dla 1KDD1/2: 11,00 – 14,00m, zgodnie z 

rysunkiem planu,
b) dla2KDD1/2: 14,00m,
c) dla 3KDZ1/2: 11,00m, z poszerzeniem do 
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16,00m, zgodnie z rysunkiem planu
d) dla 4KDD1/2: 8,00 – 10,00m, zgodnie z 

rysunkiem planu,
 3) parametry techniczne i użytkowe odpowia-

dające klasie ulic dojazdowych,
 4) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach 

ruchu,
 5) dopuszcza się chodniki jednostronne,
 6) dla 1KDD1/2 i 2KDD1/2 – zachowanie ist-

niejącej zieleni oraz realizację nowej zieleni 
towarzyszącej w formie szpalerów,

 7) dla 3KDD1/2 – realizację zieleni towarzyszącej 
w formie szpalerów,

 8) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej 
krawędzi jezdni, zgodnie ze wskazaniem na 
rysunku planu, lecz nie mniej niż 6,00m.

4. Dla terenu o symbolach KDD ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: istniejąca droga 

publiczna klasy dojazdowej o zmniejszonej 
szerokości,

 2) ze względu na istniejące zainwestowanie te-
renu – szerokość w liniach rozgraniczających 
w zależności od istniejących uwarunkowań 
od 3,50m do 8,00m,

 3) dopuszcza się brak wyodrębnionej jezdni i 
chodnika.

 4) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej 
krawędzi jezdni, lecz nie mniej niż 6,00m.

5. Dla terenów o symbolu 1KDW-19KDW, ustala 
się:

 1) przeznaczenie podstawowe: niepubliczne 
drogi wewnętrzne,

 2) dla 19KDW szerokość w liniach rozgranicza-
jących – 4,00, dla pozostałych – 6,00m,

 3) droga bez segregacji ruchu kołowego i pie-
szego,

 4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej. 

6. Dla terenów o symbolach 1 Kp-7Kp ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: kładki nad rzeką 

i ciągi pieszo-rowerowe,
 2) szerokość w liniach rozgraniczających 3,50m, 

dla 6Kp – 5,00m,
 3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej.
7. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu 

podstawowemu w obrębie linii rozgraniczają-
cych terenów dróg publicznych (pod warunkiem 
dostosowania do charakteru i wymogów użyt-
kowania podstawowego i uzyskania zgody 
zarządcy terenu), są:

 1) ścieżki rowerowe,
 2) chodniki,
 3) zatoki autobusowe i wiaty przystankowe,
 4) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej o 
charakterze lokalnym,

 5) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu 
uciążliwości komunikacyjnej,

 6) zieleń i obiekty małej architektury,
 7) parkingi przykrawężnikowe dla samocho-

dów.

§ 46

1. Dla terenu o symbolu KD/ZP, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: skrzyżowanie 

dróg publicznych i zieleń towarzysząca,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) chodniki i parkingi,
b) zatoki autobusowe i wiaty przystanko-

we,
c) obiekty małej architektury,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenu wymienionego w ust.1, ustala się na-

stępujące zasady zagospodarowania terenu:
 1) urządzenie ciągu pieszego z zielenią towa-

rzyszącą nad stawem,
 2) dopuszcza się:

a) skrzyżowanie w formie ronda,
b) prace związane z zapewnieniem bezpie-

czeństwa przeciwpowodziowego

§ 47

1. Dla terenu o symbolu KSU, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usługowa obsługi motoryzacji - stacja paliw 
gazowych,

 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) dojazdy i parkingi,
b) zaplecza techniczne i budynki gospodar-

cze,
c) zieleń urządzona,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się 

następujące zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów:

 1) nakaz:
a) kształtowania dachów budynków – pła-

skich do 5°; wysokość budynków nie 
może przekraczać 6,00m,

b) stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki budowlanej – maksymal-
nie 0,20,

c) minimalnego udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnej w powierzchni dział-
ki budowlanej – 25%,

d) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów w obszarze 
terenu działki budowlanej – na zasadach 
określonych w paragrafie 19,

e) przestrzegania ustaleń dotyczących strefy 
ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, zawartych w pa-
ragrafie 9,
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 2) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach i 
z muru pełnego,

 3) dopuszcza się:
a) w ramach przeznaczenia podstawowego 

zmianę funkcji na inną z zakresu budyn-
ków użyteczności publicznej; w przypad-
ku takiej zmiany obowiązują standardy 
kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu jak dla terenu sąsiedniego 
o symbolu Uup,

b) dla istniejącej  zabudowy – możliwość 
przebudowy i rozbudowy  z  zachowaniem 
standardów określonych w niniejszym 
paragrafie lub jak dla terenu Uup, w przy-
padku o którym mowa w lit. a).

§ 48

1. Dla terenów o symbolach 1KP-2KP ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: parkingi,
 2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ścieżki piesze i rowerowe,
b) urządzona zieleń towarzysząca,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się 

następujące zasady zagospodarowania tere-
nów:

 1) nakaz:
a) minimalnego udziału powierzchni biolo-

gicznie czynnej w powierzchni terenu – 
10%,

b) dla terenu 2KP – przestrzegania ustaleń 
dotyczących stref ochrony konserwator-
skiej: pośredniej „B” i obserwacji arche-
ologicznej „OW”, zawartych w paragra-
fie 9.

§ 49

1. Dla terenów o symbolach 1E-4E, ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia 

infrastruktury technicznej z zakresu elektro-
energetyki – stacje transformatorowe.

2. Dla terenów wymienionych w ust.1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) dla terenu 4E – budowę nowej stacji wnę-
trzowej,

 2) dopuszcza się rozbudowę obiektów i urzą-
dzeń.

§ 50

1. Ustala się następujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów, położonych na 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
w ramach wskazanej na rysunkach planu strefy 
przepływu wód 1%:

 1) Dla terenów o symbolu 1MN,ZZ-4MN,ZZ 
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w zabudowie wolno stojącej, na obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– nieuciążliwe usługi i rzemiosło, wbu-

dowane w budynek mieszkalny o po-
wierzchni całkowitej nie przekraczają-
cej 30% powierzchni całkowitej budyn-
ku mieszkalnego,

– zabudowa zagrodowa,
– budynki gospodarcze i garaże,
– drogi i parkingi,
– sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
 2) Dla terenów wymienionych w pkt 1), ustala 

się następujące zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów:
a) nakaz:

– kształtowania dachu budynku miesz-
kalnego – wielospadowego lub dwu-
spadowego, symetrycznego o nachy-
leniu połaci 30°-45° z kalenicą równo-
ległą lub prostopadłą do ulicy; wyso-
kość budynków nie może przekraczać 
10,50m,

– dostosowania do budynku podstawo-
wego na działce, mieszkalnego – ko-
lorystyki i użytych materiałów elewa-
cyjnych  obiektów gospodarczych i 
garaży; wysokość budynków nie może 
przekraczać 6,00m; dopuszcza się za-
stosowanie dachów płaskich do 5° 
nachylenia połaci,

– stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej – mak-
symalnie 0,30,

– minimalnego udziału powierzchni te-
renu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej – 50%,

– dla terenów 1MN,ZZ, 3MN/ZZ i 4MN/
ZZ – zabezpieczenia wzdłuż rzeki 5,00m 
pasa terenu  wolnego, nie zabudowa-
nego w celu umożliwienia prowadze-
nia  robót remontowych i konserwa-
cyjnych w korycie rzeki,

– dla terenu 4MN/ZZ – przestrzegania 
ograniczeń wynikających z położenia 
terenu w zasięgu 150-cio m strefy 
ochrony sanitarnej od cmentarza po-
łożonego poza granicą obszaru pla-
nu,

– zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych dla samochodów 
w obszarze terenu działki budowlanej 
– na zasadach określonych w paragra-
fie 19,
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b) zakaz realizowania ogrodzeń od strony 
ulic – z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blach i ogrodzenia z muru 
pełnego; grodzenie działek od strony 
cieków winno uwzględniać minimalne 
odległości wynikające z przepisów odręb-
nych,

c) dopuszcza się:
– dla istniejącej zabudowy – przebudo-

wy, remonty i podwyższanie standardu 
użytkowego z uwzględnieniem ko-
nieczności zabezpieczenia obiektów 
przed powodzią, lecz bez prawa do 
nadbudowy i rozbudowy, 

– prowadzenie robót budowlanych ist-
niejących budynków zlokalizowanych 
w granicy działki budowlanej.

 3) Dla terenów o symbolu 1MNU,ZZ-4MNU,ZZ 
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: istniejąca 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa, na 
obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– zabudowa zagrodowa,
– urządzenia i budowle rekreacyjno-

-sportowe,
– rzemiosło,
– budynki gospodarcze i garaże,
– drogi i parkingi,
– zieleń towarzysząca obiektom budow-

lanym,
– sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
 4) Dla terenów wymienionych w pkt 3), ustala 

się następujące zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów:
a) nakaz:

– kształtowania dachu budynku miesz-
kalnego – wielospadowego lub dwu-
spadowego, symetrycznego o nachy-
leniu połaci 30°-45° z kalenicą równo-
ległą lub prostopadłą do ulicy; wyso-
kość budynków nie może przekraczać 
12,50m,

– dostosowania do budynku podstawo-
wego na działce: mieszkalnego, miesz-
kalno-usługowego, usługowego – ko-
lorystyki i użytych materiałów elewa-
cyjnych obiektów towarzyszących; 
wysokość budynków nie może prze-
kraczać 6,00m; dopuszcza się zastoso-
wanie dachów płaskich do 5° nachyle-
nia połaci,

– stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej – mak-
symalnie 0,40,

– minimalnego udziału powierzchni te-
renu biologicznie czynnej w powierzch-

ni działki budowlanej – 50%,
– zapewnienia odpowiedniej ilości 

miejsc postojowych dla samochodów 
w obszarze terenu działki budowlanej 
– na zasadach określonych w paragra-
fie 19,

b) zakaz realizowania ogrodzeń od strony 
ulic – z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blach i ogrodzenia z muru 
pełnego,

c) dopuszcza się:
– dla istniejącej  zabudowy – przebudo-

wy, remonty i podwyższanie standardu 
użytkowego z uwzględnieniem ko-
nieczności zabezpieczenia obiektów 
przed powodzią, lecz bez prawa do 
nadbudowy i rozbudowy,

– samodzielne obiekty zabudowy usłu-
gowej nieuciążliwej lub łączenie funk-
cji usług i rzemiosła z funkcją miesz-
kaniową,

– prowadzenie robót budowlanych ist-
niejących budynków zlokalizowanych 
w granicy działki budowlanej.

 5) Dla terenu o symbolu UKR/ZZ ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: teren uży-

teczności publicznej z zakresu kultu reli-
gijnego, na obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– zieleń urządzona,
– obiekty małej architektury,
– drogi wewnętrzne,
– sieci infrastruktury technicznej.

 6) Dla terenu wymienionego w pkt 5), ustala 
się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
a) nakaz:

– minimalnego udziału powierzchni te-
renu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej 80%,

– przestrzegania ustaleń dla strefy 
ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, zawartych w 
paragrafie 9,

– zapewnienia dojazdu do istniejącego 
słupa linii elektroenergetycznej.

b) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach 
i ogrodzenia z muru pełnego; grodzenie 
działek od strony cieków winno uwzględ-
niać minimalne odległości wynikające z 
przepisów odrębnych,

c) dopuszcza się istniejący słup napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110kV.

 7) Dla terenu o symbolu Uup/ZP/ZZ ustala 
się:
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a) przeznaczenie podstawowe: teren uży-
teczności publicznej z zakresu oświaty z 
towarzysząca zielenią urządzoną, na ob-
szarze bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– urządzenia sportowo-rekreacyjne i 

obiekty małej architektury,
– sieci infrastruktury technicznej,

 8) Dla terenu wymienionego w pkt 7), ustala 
się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
a) nakaz:

– minimalnego udziału powierzchni te-
renu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej 80%,

– przestrzegania ustaleń dla strefy 
ochrony konserwatorskiej, obserwacji 
archeologicznej „OW”, zawartych w 
paragrafie 9,

b) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach 
i ogrodzenia z muru pełnego.

 9) Dla terenów o symbolach 1U/ZZ-2U/ZZ, 
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: istniejąca 

zabudowa usługowa na obszarze bezpo-
średniego zagrożenia powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– drogi wewnętrzne, parkingi i garaże,
– sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,
   10) Dla terenów wymienionych w pkt 9), ustala 

się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
a) nakaz minimalnego udziału powierzchni 

terenu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej 60%,

b) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach 
i ogrodzenia z muru pełnego.

c) dopuszcza się dla istniejącej zabudowy 
– przebudowy, remonty i podwyższanie 
standardu użytkowego z uwzględnieniem 
konieczności zabezpieczenia obiektów 
przed powodzią, lecz bez prawa do nad-
budowy i rozbudowy,

   11) Dla terenów o symbolach 1UP/ZZ-2UP/ZZ, 
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: istniejąca 

zabudowa usługowo-produkcyjna, na 
obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– na terenie 2UP/ZZ – istniejąca zabudo-

wa mieszkaniowa,
– drogi wewnętrzne, parkingi i garaże,
– sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,

    12) Dla terenów wymienionych w pkt 11), ustala 
się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
a) nakaz minimalnego udziału powierzchni 

terenu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej 60%,

b) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach 
i ogrodzenia z muru pełnego,

c) dopuszcza się dla istniejącej zabudowy 
– przebudowy, remonty i podwyższanie 
standardu użytkowego z uwzględnieniem 
konieczności zabezpieczenia obiektów 
przed powodzią, lecz bez prawa do nad-
budowy i rozbudowy,

   13) Dla terenu o symbolu US/ZZ, ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: sport i rekre-

acja, na obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– gastronomia i usługi związane z funk-

cją podstawową,
– budynek klubowy z szatniami, węzłami 

sanitarnymi, hotel sportowy,
– zaplecza techniczne, socjalno-admini-

stracyjne,
– zieleń urządzona i obiekty małej archi-

tektury,
– ścieżki piesze i rowerowe
– drogi wewnętrzne i parkingi,
– sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,
   14) Dla terenu wymienionego w pkt 13), ustala 

się następujące zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) nakaz:

– kształtowania dachu budynków funkcji 
podstawowej bez ograniczeń, w do-
stosowaniu do wymogów formalnych, 
budynki przeznaczenia dopuszczalne-
go – dachy płaskie o nachyleniu poła-
ci do 5°; wysokość budynków przezna-
czenia dopuszczalnego nie może 
przekraczać 12,50m,

– stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej – mak-
symalnie 0,15,

– zachowania wymaganych odległości 
planowanej zabudowy od wałów prze-
ciwpowodziowych , zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

– realizacja budynków wymaga podnie-
sienia ich poziomu użytkowego o 
1,00m i niepodpiwniczania obiektów,

– minimalnego udziału powierzchni te-
renu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej 70%,

– zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych dla samochodów 
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w obszarze terenu działki budowlanej 
– na zasadach określonych w paragra-
fie 19, dopuszcza się bilansowanie
wymaganych ilości miejsc parkingo-
wych razem z parkingami na terenach 
1KP/ZZ-3KP/ZZ,

b) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach 
i ogrodzenia z muru pełnego; grodzenie 
działek od strony cieków winno uwzględ-
niać minimalne odległości wynikające z 
przepisów odrębnych

c) dopuszcza się nową zabudowę ,a dla 
istniejącej zabudowy – przebudowy, roz-
budowy i nadbudowy z uwzględnieniem 
konieczności zabezpieczenia obiektów 
przed powodzią oraz wg standardów 
ustalonych w pkt 14a.

   15) Dla terenu o symbolu RMU/ZZ, ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: istniejąca  

zabudowa zagrodowa i usługowa na 
obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– budynki godpodarcze,
– drogi wewnętrzne, parkingi i garaże,
– ścieżki piesze i rowerowe,
– sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,
   16) Dla terenu wymienionego w pkt 15), ustala 

się następujące zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) nakaz:

– kształtowania dachu budynku – wielo-
spadowe lub dwuspadowe symetrycz-
ne o nachyleniu połaci 25°-45°, dopusz-
cza się dachy płaskie o nachyleniu 
połaci do 5°; wysokość budynków nie 
może przekraczać 12,50m,

– stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej – mak-
symalnie 0,25,

– minimalnego udziału powierzchni te-
renu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej 50%,

– zabezpieczenia wzdłuż rzeki 5,00m 
pasa terenu wolnego, nie zabudowa-
nego (nie dotyczy obiektu młyna) w 
celu umożliwienia prowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych w 
korycie rzeki

b) zakaz realizowania ogrodzeń – z prefabry-
kowanych elementów betonowych, blach 
i ogrodzenia z muru pełnego.

c) dopuszcza się dla:
– istniejącego obiektu młyna – rozbudo-

wy, nadbudowy i przebudowy, remon-
ty i podwyższanie standardu użytko-
wego,

– pozostałej istniejącej zabudowy – prze-
budowy, remonty i podwyższanie 
standardu użytkowego z uwzględnie-
niem konieczności zabezpieczenia 
obiektów przed powodzią, lecz bez 
prawa do nadbudowy i rozbudowy,

   17) Dla terenów o symbolach 1RZL/ZZ-4RZL/ZZ, 
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: trwałe użyt-

ki zielone i zadrzewienia, na obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– ścieżki piesze i rowerowe,
– drogi wewnętrzne o nawierzchni grun-

towej,
– sieci infrastruktury technicznej,

   18) Dla terenów wymienionych w pkt 17), ustala 
się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
a) nakaz utrzymania biologicznego użytko-

wania terenu,
b) dopuszcza się prace związane z konser-

wacją i utrzymaniem cieków i rowów 
melioracyjnych, a także z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

   19) Dla terenów o symbolach 1ZN/ZZ-2ZN/ZZ, 
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: zieleń nie-

urządzona, na obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– ścieżki piesze i rowerowe,
– drogi wewnętrzne o nawierzchni grun-

towej,
– sieci infrastruktury technicznej.

   20) Dla terenów wymienionych w pkt 19), ustala 
się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
a) nakaz utrzymania biologicznego użytko-

wania terenu oraz zachowania istniejącej 
zieleni pełniącej funkcje przyrodnicze, 
ekologiczne i zabezpieczające przed po-
wodzią.

b) dopuszcza się prace związane z konser-
wacją i utrzymaniem cieków i rowów 
melioracyjnych, a także z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowe-
go.

   21) Dla terenów o symbolach 1L/ZZ-8L/ZZ, usta-
la się:
a) przeznaczenie podstawowe: zadrzewie-

nia, na obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– ścieżki piesze i rowerowe, 
– sieci infrastruktury technicznej,

   22) Dla terenów wymienionych w pkt 21), ustala 
się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
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a) nakaz zachowania zieleni wysokiej,
b) dopuszcza się prace związane z konser-

wacją i utrzymaniem cieków i rowów 
melioracyjnych, a także z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

   23) Dla terenów o symbolach 1KP/ZZ-3KP/ZZ 
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: parkingi, na 

obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią,

b) przeznaczenie dopuszczalne:
– ścieżki piesze i rowerowe,
– towarzysząca zieleń urządzona,
– sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,
   24) Dla terenów wymienionych w pkt 23), ustala 

się następujące zasady zagospodarowania 
terenu:
a) nakaz minimalnego udziału powierzchni 

terenu biologicznie czynnej w powierzch-
ni działki budowlanej dla terenu 3KP/ZZ 
– 35%, dla pozostałych – 15%.

§ 51

Dla terenów wymienionych w paragrafie 50, przy
podejmowaniu działań inwestycyjnych, w tym 
nowej zabudowy, ustala się obowiązek uzyskania 
od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej zwolnienia od zakazów obowiązujących na 
podstawie przepisów odrębnych.

§ 52

W granicach obszaru objętego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego wskazuje 
się, oznaczone graficznie na rysunku planu, tereny
zamknięte, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 3 

Ustalenia końcowe

§ 53

Stawki procentowe na podstawie, których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Ustala się stawkę 30% (słownie: trzydziesto pro-

centową) dla terenów o symbolach 1MN-10MN, 
1MN/ZZ-4MN/ZZ, 1MNU-17MNU, 1MNU/ZZ-4M-
NU/ZZ, UMW, 1U-3U, 1U/ZZ-2U/ZZ, UKR1, UKR2, 
UKR/ZZ, Uup, Uup/ZP, Uup/ZP/ZZ, UC, 1UP-5UP, 
1UP/ZZ-2UP/ZZ, KSU, US/ZZ, RMU/ZZ.

2. Ustala się stawkę 0% (słownie: zero procento-
wą) dla terenów o symbolach L, 1L/ZZ-8L/ZZ, 
1RZL-4RZL, 1RZL/ZZ-4RZL/ZZ, 1WS1-7WS1, 
1WS2-2WS2, ZN, 1ZN/ZZ-2ZN/ZZ, ZPU, 1E-3E, 
KDG1/2, 1KDZ1/2-3KDZ1/2, 1KDD1/2-4KDD1/2, 
KDD, 1KDW-19KDW, 1KP-2KP, 1KP/ZZ- 3KP/ZZ, 
1Kp-7Kp, KD/ZP.

3. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza, że 
Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową 
opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nie-
ruchomości w momencie jej zbycia.

§ 54

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego i na stronie interne-
towej Urzędu Miasta w Myszkowie.

§ 55

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Myszkowa.

§ 56

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
    PRZEWODNICZĄCA
    Rady Miasta

    Urszula Motylewska

Poz. 236
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    PRZEWODNICZĄCA
    Rady Miasta

    Urszula Motylewska
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 7 – 536 –

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXIV/212/08 

Rady Miasta w Myszkowie 
z dnia 29 października 2008 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 

uwag do projektu planu

 Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80. poz. 
717 z późn. zmianami),

Rada Miasta w Myszkowie 
rozstrzyga:

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez 
Burmistrza Miasta uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Myszkowa, obejmującego obszar położony w ob-
rębie dzielnicy Mijaczów i ograniczony: ul. Krasic-
kiego, ul. Pułaskiego, rzeką Wartą, terenem fabryki 
„SOKPOL”, ul. Kopernika, ul. Waryńskiego i ul. 
Piękną
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglą-
du projektu ww. planu:
1) w terminie od 28 marca do 25 kwietnia 2008 

r.,
2) w terminie od 21 lipca do 19 sierpnia 2008 r.,
w sposób określony w § 1 i 2.

§ 1

W ODNIESIENIU DO UWAG, WNIESIONYCH PO 
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W 
DNIACH OD 28.03.2008r. DO 25.04.2008r. postana-
wia:
1) nie uwzględnić uwagi Państwa: Eugeniusza 

Machura, Stefana Machura, Zdzisława Machura 
w części dotyczącej zlikwidowania projekto-
wanej drogi publicznej 5KDD1/2 na działkach 
1490/1 i 9974/1 – poprzez utrzymanie prze-
znaczenia części terenów działek nr 9974/1 i 
9948/1 pod projektowany układ drogowy (drogę 
wewnętrzną 8KDW), skorygowany w wyniku 
uwzględnienia uwag do projektu planu.

2) nie uwzględnić uwagi Pani Mirosławy Kwiecień 
w części dotyczącej zajęcia terenów działek, 
jej własności pod projektowany układ dróg 
dojazdowych 2KDD1/2 i 3KDD1/2 – poprzez 
utrzymanie przeznaczenia części terenów dzia-
łek nr 1641/5, 1641/3, 1642/1 pod projektowany 
układ drogowy (drogę wewnętrzną 7KDW), 
skorygowany w wyniku uwzględnienia uwag 
do projektu.

3) nie uwzględnić uwagi Pani Jolanty Ferdynand-
-Zięba w części dotyczącej zajęcia terenów 
działek jej własności pod projektowany układ 

Poz. 236

komunikacyjny – poprzez utrzymanie prze-
znaczenia i terenu działki nr 10019/8 i części 
terenu działki nr 9964/3 pod projektowany układ 
drogowy (drogi wewnętrzne 16KDW i 8KDW), 
skorygowany w wyniku uwzględnienia uwag do 
projektu.

§ 2

W ODNIESIENIU DO UWAG, WNIESIONYCH PO 
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W 
DNIACH OD 21.07.2008 r. DO 19.08.2008 r. posta-
nawia:
1) nie uwzględnić uwagi Państwa Barbary i Andrze-

ja Kaczyńskich w części dotyczącej sprzeciwu 
wobec zakazu wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych – poprzez utrzymanie w planie 
ograniczeń w zagospodarowaniu terenów 
położonych na obszarze bezpośredniego za-
grożenia powodzią zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi i nie wprowadzanie do 
planu zabezpieczeń antypowodziowych dla 
terenów zagrożonych, co oznacza utrzymanie 
statusu obszaru jako bezpośrednio zagrożonego 
powodzią.

2) nie uwzględnić uwagi Społecznego Komitetu 
Protestacyjnego w części dotyczącej sprzeciwu 
wobec uznania terenów 2MN/ZZ i 3MN/ZZ 
za tereny zalewowe i zagrożone powodzią 
– poprzez utrzymanie w planie ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów położonych na 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębny-
mi i nie wprowadzanie do planu zabezpieczeń 
antypowodziowych dla terenów zagrożonych, 
co oznacza utrzymanie statusu obszaru jako 
bezpośrednio zagrożonego powodzią.

3) nie uwzględnić uwagi Pani Jolanty Ferdynand-
-Zięba dotyczącej braku zgody na poprowadzenie 
drogi wewnętrznej przez teren działki nr 10019/8 
i fragment działki nr 9954/3 – poprzez utrzyma-
nie w planie przebiegu projektowanych dróg 
wewnętrznych 16KDW i 8KDW.

§ 3

1. Uwag dotyczących projektowanego układu ko-
munikacyjnego nie uwzględnia się ze względu na 
potrzebę zapewnienia dojazdu projektowanym 
terenom zabudowy mieszkaniowej. Drogi winny 
umożliwić sprawne funkcjonowanie układu ko-
munikacyjnego oraz zapewniać bezpieczeństwo 
publiczne, w tym przeciwpożarowe. Brak wska-
zania rezerw terenowych na potrzeby dróg (co 
oznacza możliwość realizacji innej zabudowy) 
powoduje nieodwracalne skutki dla przyszłej 
zabudowy i możliwości zapewnienia jej do-
jazdu. Zgodnie z wymogiem art. 15, ust. 2, pkt 
10) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym plan winien obowiązkowo okre-
ślić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu  komunikacji. Przedstawiony w planie 
przebieg projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych jest kompromisem osiągniętym 
w wyniku rozstrzygnięć uwag wniesionych po 
pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicz-
nego wglądu, w większości zaakceptowanym w 
trakcie ponownego wyłożenia.

2. Uwag dotyczących obszaru bezpośredniego 
zagrożenia powodzią nie uwzględnia się ze 
względu na obowiązujące regulacje prawne:

 a) zgodnie z art. 15 ust. 2, pkt 7) ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo granice i sposoby 
zagospodarowania terenów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi,

 b) Zgodnie z art. 40, ust. 1 i art. 82, ust. 2 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zago-
spodarowanie obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią poddane jest ogra-
niczeniom włącznie z zakazem wznoszenia 
obiektów budowlanych.

 Za podstawę ustaleń planu posłużyły dostarczo-
ne przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu materiały ze studium granic bezpo-
średniego zagrożenia powodzią dla Warty.

    PRZEWODNICZĄCA
    Rady Miasta

    Urszula Motylewska

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXIV/212/08 

Rady Miasta w Myszkowie 
z dnia 29 października 2008 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania

Rada Miasta w Myszkowie 
działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszy-
mi zmianami), 

ustala:

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, należących 
do zadań własnych gminy będzie gmina Mysz-
ków.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych
w ust. 1 będą:

 1) środki własne gminy Myszków,
 2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem środ-

ków pomocowych i z założeniem możliwości 
finansowania przez inne podmioty gospo-
darcze na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym wynikających z ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym.

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wy-
mienionych w ust. 1 nastąpi sukcesywnie w 
miarę pozyskiwania środków finansowych, tem-
pa realizacji inwestycji w obszarze planu oraz 
w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców 
określane w budżetach rocznych.

    PRZEWODNICZĄCA
    Rady Miasta

    Urszula Motylewska
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UCHWAŁA NR XXIX/205/2008
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 9 października 2008 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
i art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, 17 i 20 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1

Prostuje się oczywistą omyłkę w uchwale nr 
XXXIX/338/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w spra-


