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UCHWAIA NR XXIIł3Ń6łŃ8 
Rady Miejskiej w Goleniowie 
z dnia ń9 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym nr ńń miasta Goleniów ”rzy ulŁ BocznejŁ 

 Na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr ńń3, ”ozŁ 984, Nr ń53, 
”ozŁ ń27ń i Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 i Nr ń62, ”ozŁ ń568; z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55, 
Nr ńń6, ”ozŁ ń2Ń3 i Nr ń67, ”ozŁ ń759; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń i Nr ń75, ”ozŁ ń457; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, 
”ozŁ ń28 i Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974 i Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8 oraz z 2ŃŃ8 rŁ 
Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń i Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, 
”ozŁ 954 i Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9 i Nr 225, ”ozŁ ń635 oraz z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

 
RozdziaJ ń 

źAKRśS RśGULACJI 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr IVł3ŃłŃ7 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 3ń stycznia 2ŃŃ7 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Goleniów w obrębie 
geodezyjnym nr ńń, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego gminy Goleniów ”rzyjętym uchwaJą Nr LIIł462łŃ2 z dnia 24 czerwca 2ŃŃ2 rŁ, zmienio-
nym uchwaJą Nr XLIIIł52ŃłŃ6 z dnia 3ń Maja 2ŃŃ6 rŁ oraz uchwaJą Nr XIXł227łŃ8 z dnia 25 czerwca 2ŃŃ8 rŁ 
uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyj-
nym nr ńń miasta Goleniowa, ”rzy ulŁ Bocznej, zwany dalej ”lanem miejscowymŁ 

2Ł Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni ń4,3556 ha, którego granice ”rzedstawione zo-
staJy na rysunku ”lanu miejscowego w skali ń:ńŃŃŃŁ 

§ 2Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

ń) zaJącznik nr ń - rysunek ”lanu w skali ń:ńŃŃŃ; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy  

Goleniów; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Goleniowie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Goleniowie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznejŁ 

§ 3Ł ńŁ Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego są warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu ”rzezna-
czonego na cele mieszkaniowe oraz usJugowe i towarzyszącą infrastrukturę techniczną i komunikacyjnąŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów oznaczonych w ”lanie symbolami: 

ń) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug w ”arterach budynków, ”od 
warunkiem braku kolizji z funkcją mieszkaniową; 

2) U”b,MW - teren zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej, n”Ł administracji ”ublicznej, kultury, nauki, 
zdrowia, gdzie do”uszcza się usJugi komercyjne, n”Ł handlu oraz lokalizację funkcji mieszkaniowej na wa-
runkach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych; 

3) UR - tereny zabudowy usJug rzemiosJa ”rodukcyjnego sJuwących zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci z wyJączeniem: 
a) ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymagających obligatoryjnie s”orzą-

dzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko, w `wietle ”rze”isów dotyczących ochrony `rodowiska, 
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b) stacji ”aliw, 
c) warsztatów samochodowych, blacharskich i lakierniczych, 
d) stacji obsJugi samochodów cięwarowych i autobusów, 
do”uszcza się: 
e) ”arkingi i garawe dla samochodów osobowych, 
f) mieszkania integralnie związane z dziaJalno`cią gos”odarczą; 

4) UO - tereny zabudowy usJug o`wiaty jak szkoJa i ”rzedszkole; 
5) U - teren zabudowy usJugowej; 
6) źP - teren zieleni ”arkowej urządzonej; 
7) ś - teren urządzeL energetycznych; 
8) T - teren telefonii komórkowej; 
9) tereny obsJugi komunikacyjnej: 

a) KŚŁź - droga zbiorcza, 
b) KŚŁL - droga lokalna, 
c) KŚŁŚ - droga dojazdowa, 
d) KŚW - droga wewnętrzna, 
e) KPJ - ciąg ”ieszo-jezdny, 
f) KP - teren ”lacu miejskiego ”rzeznaczony wyJącznie dla ruchu ”ieszego, 
g) KSP - tereny ”arkingów, 
h) KS - teren stacji ”aliwŁ 

§ 4Ł ńŁ Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

ń) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu; 
4) oznaczenia liniowe ”rzebiegu urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) symbole literowo cyfrowe terenów elementarnychŁ 

2Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt gra-
ficzny osi linii z rysunku ”lanuŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

ń) dach stromy - forma dachu, w którym ”oJacie nachylone są ”od kątem co najmniej 35°; 
2) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami inwynieryj-

nymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę”ujące inwynie-
ryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe ń5łŃ,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, 
hydrofornie, sieciowe ”om”ownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje gazowe 2-go sto”nia, komory 
zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny telekomunikacyjne i inne; 

3) nie”rzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą realizacja zabudowy jest 
niedo”uszczalna; 

4) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca obowiązujące usytuowanie `ciany zewnętrznej budynku, 
do”uszczalne maksymalne ń,5 metrowe ”rzekroczenie linii - kubaturowymi elementami elewacji na dJugo`ci 
do 25% `ciany frontowej; 

5) teren elementarny - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi; 
6) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do 

budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowych; 
7) intensywno`ć zabudowy - stosunek ”owierzchni caJkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych ”o obry-

sie, z wyJączeniem tarasów i balkonów, do ”owierzchni dziaJki; 
8) kom”ensacja ”rzyrodnicza - zes”óJ dziaJaL obejmujących w szczególno`ci roboty budowlane, roboty ziem-

ne, rekultywację gleby, zalesienie, zadrzewienie lub tworzenie sku”ieL ro`linno`ci, ”rowadzących do ”rzy-
wrócenia równowagi ”rzyrodniczej lub tworzenie sku”ieL ro`linno`ci, ”rowadzących do ”rzywrócenia rów-
nowagi ”rzyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w `rodowisku ”rzez realizację 
”rzedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazuŁ 
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RozdziaJ 2 
USTALśNIA KSźTAITOWANIA źABUŚOWŹ I źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNU 

ORAź OCHRONŹ _ROŚOWISKA 

§ 5Ł ńŁ W celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

ń) lokalizacja nowych obiektów budowlanych mowliwa jest zgodnie z nie”rzekraczalną i obowiązującą linią za-
budowy wkre`loną na rysunku ”lanu; 

2) ”rojekty ty”owe do”uszcza się ”od warunkiem zharmonizowania obiektu z zabudową lokalną; 
3) forma architektoniczna nowych budynków ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do za-

budowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, z wykorzystaniem materiaJów 
wykoLczeniowych charakterystycznych dla miejscowej zabudowyŁ 

2Ł Skar”y nalewy obsadzić zielenią niską oraz ”rze”rowadzić ”race mające na celu ich wzmocnienie ”o”rzez 
w”rowadzenie stabilizujących gatunków ro`linno`ci (darL)Ł 

3Ł źe względu na obowiązującą strefę C ochrony GźWP nr ń23 - zbiornik międzymorenowy Stargard -  
Goleniów obowiązują ustalenia zgodnie z Śokumentacją hydrogeologiczną dla ustalenia obszarów ochronnych 
GźWP nr ń23 - zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów ”rzyjętą ”rzez Ministra _rodowiska zawiadomie-
niem z dnia 28 czerwca 2ŃŃ5 rŁ, znak: ŚGłkdhłśŚł489-65ń6ał2ŃŃ5Ł 

4Ł Powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunika-
cję wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

5Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: w obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują tereny i obiekty chronioneŁ 

6Ł W celu ”rzywrócenia równowagi ”rzyrodniczej, zaburzonej realizacją ustaleL ”lanu, nalewy dokonać 
kom”ensacji ”rzyrodniczejŁ W szczególno`ci w odniesieniu do istniejących sku”isk objętej ochroną kocanki ”ia-
skowej (Helichrysum arenarium)Ł 

7Ł Ustala się nakaz zachowania dostę”no`ci do wód otwartych rzeki Wi`niówki, wzdJuw linii brzegowej na 
warunkach okre`lonych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 3 
USTALśNIA OGÓLNś w źAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACŹJNśJ 

§ 6Ł ńŁ ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących dróg ”ublicznych ”owią-
zanych z ukJadem sieci dróg w mie`cie, gminie i w regionieŁ 

2Ł Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewni: droga 
”owiatowa nr Ń7Ń7ź o symbolu w ”lanie 3ŃŁKŚŁź Jącząca Goleniów ze Stargardem w ciągu ulicy StargardzkiejŁ 

3Ł Przy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw drogi zbiorczej o symbolu w ”lanie 3ŃŁKŚŁź 
obowiązuje nakaz rozwiązaL architektonicznych i konstrukcyjnych Jagodzących lub eliminujących negatywne 
skutki sąsiedztwa trasy komunikacyjnejŁ 

4Ł Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów w liniach rozgraniczających dróg jak 
wiaty, kioski z ”rasą, lam”y i inne obiekty maJej architektury ”od warunkiem braku kolizji z sieciami i urządze-
niami ”odziemnymi, nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji, w tym rozmieszczenia znaków i sygnaJów 
drogowychŁ 

5Ł Realizacja kawdego nowego obiektu uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owied-
niej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowychŁ 

6Ł Ustala się minimalne wskauniki dla obliczenia za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

7Ł W obszarze objętym ”lanem do”uszcza się mowliwo`ć realizacji miejsc ”arkingowych i garawy w kondy-
gnacjach ”odziemnych obiektów budowlanych - w ”oziomie ”iwnic, jednocze`nie ustala się zakaz lokalizacji ga-
rawy wbudowanych w ”oziomie ”arterówŁ 
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RozdziaJ 4 
USTALśNIA W źAKRśSIś INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ 

§ 7Ł ńŁ linie rozgraniczające ulic, dróg osiedlowych i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci ”oza  
liniami rozgraniczającymi ulic na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

2Ł źao”atrzenie w wodę: 

ń) z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 8Ń - ńńŃ mm zasilanej z istniejącej sieci wodo-
ciągowej o `rednicy 8Ń i ńŃŃ mm w ulicach: Boczna i Stargardzka; 

2) system wodociągowy realizuje się: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych, 

zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymiŁ 

3Ł Od”rowadzanie `cieków sanitarnych ”rojektowaną kanalizacją sanitarną o `rednicy Ń,2 m, w ulicach: 
Wytwórczej, Stargardzkiej, Bocznej i ”rojektowanych, do istniejącej kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ń,3 m w re-
jonie ulŁ Kolejowej ”oza obszarem o”racowaniaŁ 

4Ł Od”rowadzanie wód o”adowych: 

ń) ”rojektowaną kanalizacją deszczową o `rednicy Ń,3 - Ń,4 m do istniejącego cieku Wi`niówka; 
2) wody o”adowe ”rzed zrzutem do cieku Wi`niówka wymagają oczyszczenia w se”aratorzeŁ 

5Ł źao”atrzenie w cie”Jo: 

ń) z miejskiej sieci cie”lnej; dla terenu zabudowy usJugowej, usJugowo-rzemie`lniczej i terenu stacji ”aliw do-
”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym; 

2) zakaz instalowania lokalnych instalacji grzewczych na ”aliwa staJeŁ Ustalenie nie dotyczy instalowania ko-
minków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”JaŁ 

6Ł źao”atrzenie w gaz: z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy 25 mm za-
silanej z istniejącego i ”rojektowanego gazociągu `redniego ci`nienia w ulicy StargardzkiejŁ 

7Ł ślektroenergetyka: 

ń) zasilanie w energię elektryczną i istniejących na”owietrznych i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii 
kablowych ń5 kV i Ń,4 kV zlokalizowanych w obszarze i ”oza obszarem ”lanu, ”o”rzez istniejące i ”rojek-
towane stacje transformatorowe ń5łŃ,4 kV; 

2) obsJuga istniejącej i ”rojektowanych stacji transformatorowych ń5łŃ,4 kV z istniejących i ”rojektowanych 
dróg o symbolach 4ńŁKŚŁL, 32ŁKŚŁL i 33ŁKŚW; 

3) na”owietrzne linie elektroenergetyczne ń5 kV i Ń,4 kV ”rzebiegające ”o”rzez tereny elementarne oznaczone 
w ”lanie symbolami: 9ŁKSP, ńńŁUR, ń2ŁUR, ń9ŁU”b, 22ŁUO, 25ŁMW,U, 27ŁMW,U, 28ŁKSP, 4ńŁKŚŁL, 
36ŁKŚŁŚ, 33ŁKŚW, ”rojektowane są do likwidacji lub ”rzebudowy w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowanym za-
gos”odarowaniem terenu; 

4) w obszarze objętym ”lanem zasilanie elektroenergetyczną linią kablową Ń,4 kVŁ 

8Ł ObsJuga telekomunikacyjna z istniejących i ”rojektowanych rozdzielczych linii kablowychŁ 

9Ł Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

ń) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczególnych ”o-
sesjach, a nastę”nie wywowenie ich na gminne skJadowisko od”adów staJych; 

2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
3) w liniach rozgraniczających ulic do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadzeniu od”adów 

”rzeznaczonych do odzyskuŁ 

ńŃŁ Ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa `redniego ci`nienia 
25 mm, sieć wodociągowa 9Ń mm, kanalizacja `ciekowa Ń,2Ń m, kanalizacja deszczowa Ń,3Ń mŁ 
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ŚźIAI II 
PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 
RozdziaJ ń 

PRźśźNACźśNIś I źASAŚŹ źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 8Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ńŁKS, o ”owierzchni ŃŁń5ń3 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie: teren stacji ”aliwŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 8Ń%, w tym ”owierzchnia zabudowy dla obiektów kubaturowych - 

25% ”owierzchni terenu; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: ńŃ%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 8,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: dla nowo budowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny cha-

rakter wystroju zewnętrznego w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materia-
Jów i kolorystyki; 

6) nie”rzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów zagos”odarowania terenu takich jak miejsca ”arkin-
gowe wraz z urządzeniami obsJugi ”ojazdów, obiektów maJej architektury; 

7) ksztaJt dachu: dachy ”Jaskie o maksymalnym s”adku 2Ń° z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych za `cia-
nami attykowymi; 

8) zakaz wznoszenia ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) teren dziaJki o numerze ewidencji geodezyjnej 57ł26, 
b) czę`ć terenu dziaJki o numerze ewidencji geodezyjnej 559; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,ń5ń3ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 35,Ńm, maksymalna 65,Ńm; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° do 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających, wedJug rysunku ”lanu, obowiązu-

je zakaz ”rze”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi lokalnej 32ŁKŚŁL i jezdni ws”omagającej w drodze 3ŃŁKŚŁź; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum 5 miejsc ”ostojowychłń obiekt 

i 2 miejsca ”ostojowełń miejsce obsJugi technicznej; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
oznaczonych symbolami: 3ŃŁKŚŁźŁ, 3ńŁKŚŁL i 32ŁKŚŁL; 

4) istniejąca sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń mm i telekomunikacyjna - w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowaną 
zabudową do likwidacji lub ”rzebudowyŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązek ”rowadzenia monitoringu szczelno`ci urządzeL stacji ”aliw i innych obiektów związanych z ob-
sJugą ”ojazdów oraz stanu i zawarto`ci zanieczyszczeL w wodach ”odziemnych; 

2) zakaz ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuJ 
”rawny; 

3) zakaz w”rowadzenia nie oczyszczonych `cieków lub nieoczyszczonych w niewJa`ciwym sto”niu do wód 
”owierzchniowych i do ziemi; 

4) ”rojektowane nawierzchnie utwardzone ”owinny być szczelne, wy”osawone w wewnętrzny system kanali-
zacyjny; 
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5) wody o”adowe i rozto”owe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne ”owinny być 

oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do wód lub do ziemi w taki s”osób, aby w od”Jywie zawarto`ć zawie-
sin ogólnych i substancji ro”o”ochodnych nie ”rzekraczaJa warto`ci do”uszczalnych ”rze”isami odrębnymi; 

6) wody deszczowe z terenu ”rojektowanej stacji ”aliw ”rzed od”rowadzeniem do kanalizacji deszczowej na-
lewy ”odczy`cić w osadnikach ”iasku i szlamu oraz se”aratorach; 

7) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i ”owierzchnio-
wych na terenach sąsiednichŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: 

ń) do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychcza-
sowy s”osób jego uwytkowania; 

2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu ńŁKS: 

ń) ”lanowane dziaJania: likwidacja niebez”iecznego skrzywowania i wykorzystanie terenu ”od nowe zainwe-
stowanie; 

2) oczekiwane rezultaty: lokalizacja niezbędnej w tym rejonie miasta stacji benzynowej, za”ewniającej ”rawi-
dJową obsJugę mieszkaLcomŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 9Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 2ŁU, o ”owierzchni Ń,7ń7ń ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 2Ń%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu do dziedzictwa kulturo-

wego regionu; 
6) ksztaJt dachu: dachy ”Jaskie o maksymalnym s”adku 2Ń° z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych za `cia-

nami attykowymi; 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowych; 
8) wzdJuw ”oJudniowej i zachodniej granicy terenu nalewy usy”ać skar”ę, jak na rysunku ”lanu, zabez”ieczają-

cą ”rzed osuwaniem zieleniŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenu dziaJek o numerach 57ł9, 57ł8 i tere-
ny dziaJek o numerach 57łńŃ i 57łńń; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,2ŃŃŃ ha, maksymalna: Ń,7ń7ń ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 7Ń,Ń m, maksymalna ńŃ2,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: od 7Ń° do 9Ń°; 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi lokalnej, oznaczonej w ”lanie symbolem 4ńŁKŚŁL i drogi lokalnej 
o symbolu 32ŁKŚŁL; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca ”ostojowełńŃ zatrud-
nionych i ńŃ miejsc ”ostojowychłńŃŃ m2 ”owierzchni uwytkowej zabudowy usJugowej; 
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3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
oznaczonych symbolami: 3ŃŁKŚŁź, 3ńŁKŚŁL, 4ńŁKŚŁL i 32ŁKŚŁLŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną; 
3) skar”ę nalewy obsadzić zielenią niską (darL) oraz w”rowadzić stabilizujące gatunki ro`linno`ciŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących; 
2) do”uszcza się no`niki reklamowe umieszczone na budynkachŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu 2ŁU: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu i usy”anie skar”y zabez”ieczającej ”rzed osuwaniem ziemi; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w strukturę funkcjonalno-”rzestrzenną zabudowy 

miejskiejŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ńŃŁ ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 3Łś, o ”owierzchni ŃŁŃńŃ6 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren stacji transformatorowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 2Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 2Ń%Ł 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi, ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi lokalnej, oznaczonej w ”lanie symbolem 4ńŁKŚŁL; 
2) ”rojektowana stacja transformatorowa ń5 kV, zasilana elektroenergetyczną linią kablową ń5 kVŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw granicy 
dziaJkiŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowaniaŁ 

§ ńńŁ ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 4ŁMW,U, o ”owierzchni ŃŁ526Ń ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńńŁ 

2Ł Przeznaczenie: 

ń) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych ”od wa-

runkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ń) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie indy-
widualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondygnacji; 
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2) zasada gru”owania zabudowy: 

a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze ”rzeznaczone wyJącznie dla 
”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 

b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjny, 
c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJuŁ 

4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalny ”rocent zabudowanej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent biologicznie czynnej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
4) wysoko`ć zabudowy: 

a) minimalna: 9,Ń m, 
b) maksymalna: ń2,Ń m, 
c) od ulicy oznaczonej symbolem 4ńŁKŚŁL obowiązuje wysoko`ć zabudowy: ń2,Ń m; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalny: Ń,8, 
b) maksymalny: ń,Ń; 

6) forma zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tradycyjnego kra-
jobrazu miejskiego, o nastę”ujących warunkach zabudowy: 
a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą 

”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów i ganków, 
b) ksztaJt budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowane wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJami charakterystycznymi dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych barwach; 

7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkalnej w ”oddaszu uwytkowym: 
a) dach budynku ”owinien być symetryczny o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°÷45°, bez ich ”rzesu-

nięcia w ”oziomie lub ”ionie, 
b) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolorach 

czerwono-brązowym lub brązowym; 
8) zakaz wznoszenia ogrodzeL; do”uszcza się stosowanie niskich wywo”JotówŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń2, 
b) teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń3, 
c) czę`ć terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń4, 
d) czę`ć terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń5; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,25ŃŃ ha, maksymalna: Ń,526Ń ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 52,Ń m, maksymalna: 94,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° do 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do”uszcza 

się ”odziaJ na wywej wymienionych warunkachŁ 

6Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 38ŁKŚW i drogi lokalnej 
o symbolu 4ńŁKŚŁL; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełń mieszka-
nie, miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w ”lanie symbolem 5ŁKSP, funkcjonalnie 
związanym z terenem o symbolu 4ŁMW,U; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
oznaczonych symbolami: 3ŃŁKŚŁź, 4ńŁKŚŁL i 38ŁKŚWŁ 
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7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu nie kolidującego z ”rojektowaną zabudową; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

ńŃŁ Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu 4ŁMW,U: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 

ńńŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ ń2Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 5ŁKSP, o ”owierzchni Ń,Ń848 ha ustala się 
nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren ”arkingu - zabez”ieczający ”otrzeby ”arkingowe mieszkaLców terenu oznaczonego 
w ”lanie symbolem 4ŁMW,UŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni; 
2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewiden-

cyjnym 56łń5; 
3) ”o wydzieleniu terenu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJuŁ 

4Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej o symbolu 38ŁKŚW; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej 

w drodze 38ŁKŚWŁ 

5Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej ń drzewo na 5 miejsc ”ostojowych; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe i niezbędną komunikację wewnętrzną 

”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

§ ń3Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 6ŁMW,U o ”owierzchni Ń,8ń7ń ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńńŁ 

2Ł Przeznaczenie: 

ń) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych ”od wa-

runkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ń) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie indy-
widualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondygnacji; 

2) zasada gru”owania zabudowy: 
a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze, 
b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjnyŁ 
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4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca bez zachowania ciągJo`ci linii, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalny ”rocent zabudowanej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent biologicznie czynnej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
4) wysoko`ć zabudowy: 

a) minimalna: ń2,Ń m od ulicy oznaczonej symbolem 4ńŁKŚŁL, 
b) maksymalna: ń5,Ń m od ulic oznaczonych symbolami 32ŁKŚŁL i 34ŁKPJ; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalny: ń,Ń, 
b) maksymalny: ń,2; 

6) forma zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tradycyjnego kra-
jobrazu miejskiego, o nastę”ujących warunkach zabudowy: 
a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą 

”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków, 
b) ksztaJt budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowane wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJami charakterystycznymi dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych barwach; 

7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkalnej w ”oddaszu uwytkowym: 
a) dach budynku ”owinien być symetryczny o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°÷45°, bez ich ”rzesu-

nięcia w ”oziomie lub ”ionie, 
b) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolorach 

czerwono-brązowym lub brązowym; 
8) zakaz wznoszenia ogrodzeL; do”uszcza się stosowanie niskich wywo”JotówŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) czę`ć terenu dziaJki nr 57łń; 
2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,25ŃŃ ha, maksymalna: Ń,8ń7ń ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 55,Ń m, maksymalna: ńń7,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° do 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do”uszcza 

się ”odziaJ na wywej wymienionych warunkachŁ 

6Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od dróg o symbolach w ”lanie: 32ŁKŚŁL, 34ŁKPJ i 4ńŁKŚŁL; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełń mieszkanie; 
3) zakaz realizacji ”arkingów i garawy w ”oziomie ”arteru budynków; 
4) do”uszcza się lokalizację ”arkingu ”odziemnego; 
5) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 4ńŁKŚŁL, 32ŁKŚŁL i 34ŁKPJŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu nie kolidującego z ”rojektowaną zabudową; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

ńŃŁ Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu 6ŁMW,U: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 
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ńńŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

ń) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia 
mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów; 

2) ”rzed realizacją zabudowy nalewy ”rze”rowadzić roboty ziemne niwelujące teren ”o wyrobiskachŁ 

§ ń4Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 7ŁMW,U, o ”owierzchni Ń,9ńń6 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńńŁ 

2Ł Przeznaczenie: 

ń) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych ”od wa-

runkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ń) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie indy-
widualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondygnacji; 

2) zasada gru”owania zabudowy: 
a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze, ”rzeznaczone wyJącznie 

dla ”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 
b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjny, 
c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJuŁ 

4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca bez konieczno`ci zachowania ciągJo`ci linii, jak na rysunku 
”lanu; 

2) maksymalny ”rocent zabudowanej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent biologicznie czynnej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
4) wysoko`ć zabudowy: 

a) minimalna: ń2,Ń m od ulicy oznaczonej symbolem 4ńŁKŚŁL, 
b) maksymalna: ń5,Ń m od ulic oznaczonych symbolami 32ŁKŚŁL, 34ŁKPJ, 35ŁKŚŁŚ; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalny: Ń,8, 
b) maksymalny: ń,Ń; 

6) forma zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tradycyjnego kra-
jobrazu miejskiego o nastę”ujących warunkach zabudowy: 
a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą 

”od kątem ”rostym, 
b) ksztaJt budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowane wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJami charakterystycznymi dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych bar-

wach; 
7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkalnej w ”oddaszu uwytkowym: 

a) dach budynku ”owinien być symetryczny o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°÷45°, bez ich ”rzesu-
nięcia w ”oziomie lub ”ionie, 

b) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolorach 
czerwono-brązowym lub brązowym; 

8) zakaz wznoszenia ogrodzeL; do”uszcza się stosowanie niskich wywo”JotówŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki o numerze 
ewidencyjnym 57łń; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,45ŃŃ ha, maksymalna: Ń,9ńń6 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 77,Ń m, maksymalna: ń35,Ńm; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° ÷ 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do”uszcza 

się ”odziaJ na wywej wymienionych warunkachŁ 
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6Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od dróg o symbolach w ”lanie: 32ŁKŚŁL, 34ŁKPJ, 35ŁKŚŁŚ i 4ńŁKŚŁL; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełń mieszkanie 

oraz ń miejsce ”ostojowełńŃŃ m2 ”owierzchni uwytkowej i ń miejsce ”ostojowełńŃ zatrudnionych; 
3) miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w ”lanie symbolem 9ŁKSP, funkcjonalnie 

związanym z terenem o symbolu 7ŁMW,U; 
4) zakaz realizacji garawy i ”arkingów w ”oziomie ”arteru budynków; 
5) do”uszcza się lokalizację ”arkingu ”odziemnego; 
6) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 35ŁKŚŁŚ, 4ńŁKŚŁL 32ŁKŚŁL i 34ŁKPJŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

ńŃŁ Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu 7ŁMW,U: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 

ńńŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

ń) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia 
mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów; 

2) ”rzed realizacją zabudowy nalewy ”rze”rowadzić roboty ziemne niwelujące teren ”o wyrobiskachŁ 

§ ń5Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 8Łś, o ”owierzchni Ń,Ńń45 ustala 
się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren stacji transformatorowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 2Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 2Ń%Ł 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi, ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi lokalnej, oznaczonej w ”lanie symbolem 32ŁKŚŁL; 
2) ”rojektowana stacja transformatorowa ń5 kV, zasilana elektroenergetyczną linią na”owietrzną i kablową 

ń5 kVŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw granicy 
dziaJkiŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowaniaŁ 

§ ń6Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 9ŁKSP, o ”owierzchni Ń,ńń42 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren ”arkingu - zabez”ieczający ”otrzeby ”arkingowe mieszkaLców terenu oznaczonego 
w ”lanie symbolem 7ŁMW,UŁ 
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3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni; 
2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewiden-

cyjnym 56; 
3) ”o wydzieleniu terenu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJuŁ 

4Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi lokalnej o symbolu 32ŁKŚŁL; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji 

deszczowej w drodze 32ŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej ń drzewo na 5 miejsc ”ostojowych; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe i komunikację wewnętrzną ”owinna być 

zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

§ ń7Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ńŃŁT, o ”owierzchni Ń,Ń4Ń8 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 9Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren istniejącego masztu stacji bazowej telefonii komórkowej - do zachowania z do”usz-
czeniem ”rzebudowy i rozbudowyŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy: 

ń) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 5Ń%; 
2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 2Ń%Ł 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”rze”rowadzania wtórnych ”odziaJów ”o wy-
dzieleniu wzdJuw linii rozgraniczającychŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi oznaczonej w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚ; 
2) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej Ń,4 kVŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje nasadzenie zieleni zimozielonej wzdJuw granic terenu 
elementarnegoŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolnostojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

§ ń8Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ńńŁUR, o ”owierzchni Ń,5729 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 8Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy usJug ”rodukcyjnych - do zachowaniaŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 4Ń%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej, ”rzebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do istniejącej zabudowy, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyj-
nych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych; 
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6) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny o nachyleniu ”oJaci dachowych co najmniej 35°; 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowych; 
8) w celu umowliwienia wykonywania u”rawnieL do ”owszechnego korzystania z wód ustala się zakaz gro-

dzenia w odlegJo`ci nie mniejszej niw ń,5m od linii brzegu rzeki Wi`niówkiŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi lokalnej, oznaczonej w ”lanie symbolem 32ŁKŚŁL; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca ”ostojowełńŃ zatrud-

nionych i ń miejsce ”ostojowełńŃŃ m2 ”owierzchni uwytkowej; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze ozna-
czonej w ”lanie symbolem 32ŁKŚŁLŁ Śo czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, do”uszcza się lokalne od”ro-
wadzenie `cieków sanitarnych do zbiorników bezod”JywowychŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, w szczególno`ci obowiązuje zakaz wycina-
nia zieleni le`nej, oznaczonej ewidencyjnie symbolem Ls; 

2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych drzew 
lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 
wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

§ ń9Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń2ŁUR, o ”owierzchni Ń,82ń5 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 9Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy usJug ”rodukcyjnychŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 4Ń%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do istnie-

jącej zabudowy, na terenie oznaczonym symbolem ńńŁUR, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-
cyjnych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych; 

6) ksztaJt dachu: stromy o nachyleniu ”oJaci dachowych co najmniej 35°; 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki oznaczonego 
ewidencyjnie nr 56ń; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,2ŃŃŃ ha, maksymalna: Ń,82ń5 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 4Ń,Ń m maksymalna: 2ŃŃ,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° do 9Ń°; 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkamiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca ”ostojowełńŃ zatrud-

nionych i ń miejsce ”ostojowełńŃŃ m2 ”owierzchni uwytkowej; 
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3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze ozna-
czonej w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych drzew 

lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu ń2ŁUR: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie i zainwestowanie terenu; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w strukturę ”rzestrzenną miastaŁ 

§ 2ŃŁ ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń3ŁźP, o ”owierzchni Ń,4ń67 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 9Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zieleni ”arkowej urządzonej ogólnodostę”nejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 
2) do”uszcza się sytuowanie maJej architektury związanej z urządzeniem terenu; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 9Ń%; 
4) w celu umowliwienia wykonywania u”rawnieL do ”owszechnego korzystania z wód ustala się zakaz gro-

dzenia w odlegJo`ci nie mniejszej niw ń,5m, od linii brzegu rzeki Wi`niówkiŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na 
rysunku ”lanu, zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) do”uszcza się zasilanie w energię elektryczną z ”rojektowanej sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej 

w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie i uzu”eJnienie istniejącego 
drzewostanuŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

§ 2ńŁ ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń4ŁMW,U, ”owierzchni 
Ń,7436 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńńŁ 

2Ł Przeznaczenie: 

ń) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych ”od wa-

runkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowejŁ 
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3Ł źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ń) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie indy-
widualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondygnacji; 

2) zasada gru”owania zabudowy: 
a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze ”rzeznaczone wyJącznie dla 

”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 
b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjny, 
c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJuŁ 

4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalny ”rocent zabudowanej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent biologicznie czynnej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
4) wysoko`ć zabudowy: 

a) minimalna: 9,Ń m, 
b) maksymalna: ń2,Ń m, 
c) od ulicy oznaczonej symbolem 4ńŁKŚŁL obowiązuje wysoko`ć zabudowy: ń2,Ń m; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalny: Ń,8, 
b) maksymalny: ń,Ń; 

6) forma zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tradycyjnego kra-
jobrazu miejskiego, o nastę”ujących warunkach zabudowy: 
a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą 

”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów i ganków, 
b) ksztaJt budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowane wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJami charakterystycznymi dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych bar-

wach; 
7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkalnej w ”oddaszu uwytkowym: 

a) dach budynku ”owinien być symetryczny o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°÷45°, bez ich ”rzesu-
nięcia w ”oziomie lub ”ionie, 

b) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolorach 
czerwono-brązowym lub brązowym; 

8) zakaz wznoszenia ogrodzeL; do”uszcza się stosowanie niskich wywo”JotówŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57łń6, 
b) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57łń7, 
c) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57łń8, 
d) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57łń9; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,25ŃŃ ha, maksymalna Ń,736ń ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 5Ń,Ń m, maksymalna 72,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° do 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do”uszcza 

się ”odziaJ na wywej wymienionych warunkachŁ 

6Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 38ŁKŚW i dróg lokalnych 
o symbolach w ”lanie: 39ŁKŚW, i 4ńŁKŚŁL; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełń mieszka-
nie: miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w ”lanie symbolem ń5ŁKSP, funkcjonal-
nie związanym z terenem o symbolu ń4ŁMW,U; 
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3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
oznaczonych symbolami: 3ŃŁKŚŁź, 4ńŁKŚŁL, 39ŁKŚW i 38ŁKŚWŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu nie kolidującego z zabudową; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

ńŃŁ Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu ń4ŁMW,U: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 

ńńŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 22Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń5ŁKSP, o ”owierzchni 
Ń,ńŃ55 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren ”arkingu - zabez”ieczający ”otrzeby ”arkingowe mieszkaLców terenu oznaczonego 
w ”lanie symbolem ń4ŁMW,UŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni; 
2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewiden-

cyjnym 58; 
3) ”o wydzieleniu terenu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJuŁ 

4Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi lokalnej, oznaczonej w ”lanie symbolem 39ŁKŚW; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej 

w drodze 39ŁKŚWŁ 

5Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej ń drzewo na 5 miejsc ”ostojowych; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe i komunikację wewnętrzną ”owinna być 

zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

§ 23Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń6ŁU”b,MW o ”owierzchni 
Ń,Ń9ń5 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie: teren zes”oJu zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej z do”uszczeniem funkcji 
mieszkaniowej - lokalne centrum usJugowe zlokalizowane wokóJ ogólnodostę”nego ”lacu miejskiego: 

ń) ”rzeznaczenie ”odstawowe: 
a) usJugi kultury, zdrowia, o”ieki s”oJecznej, o`wiaty, 
b) obiekty administracji ”ublicznej, ”olicji, 
c) biura - czyli obiekty, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem, doradztwem, ”o-

`rednictwem, ”rojektowaniem it”Ł; 
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2) ”rzeznaczenie do”uszczalne: 

a) usJugi drobne jak n”Ł usJugi krawieckie, szewskie, fotograficzne it”Ł, 
b) usJugi handlu detalicznego, 
c) usJugi gastronomii i rozrywki, 
d) inne rodzaje ”rzeznaczeL, ”odobne do wymienionych w ”unktach ń i 2; 

3) do”uszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej - wyJącznie ”owywej dwóch ”ierwszych kondygnacji (”arter 
i I ”iętro) ”rzeznaczonych dla funkcji usJugowych wymienionych w ”unktach ń i 2Ł 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: obowiązująca i nie”rzekraczalna jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu: 6Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 2Ń%; 
4) minimalna wysoko`ć zabudowy: ń2,Ń m; maksymalna wysoko`ć: ń5,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy - obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązują-

cego do tradycyjnego krajobrazu miejskiegoŁ W szczególno`ci formę budynków nalewy ksztaJtować 
z uwzględnieniem zasad: 
a) zabudowa ”ierzejowa, zrównicowana wysoko`ciowo z rozbiciem bryJy i rozczJonkowaniem elewacji, 
b) nalewy nadać obiektom charakter dominant znaczeniowych i wizualnych wyrówniających się swoją skalą, 

funkcją i formą z otoczenia, 
c) ksztaJt rzutu budynków - ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą, 
d) dach stromy o nachyleniu ”oJaci 35°-45°, ”okrycie w kolorach ciemnych, 
e) w ”rzestrzeni ”oddasza mowe być wbudowana nie więcej niw jedna kondygnacja uwytkowa, 
f) zakaz realizacji garawy w ”oziomie ”arteru budynków, 
g) kondygnacje ”odziemne w ”oziomie ”iwnic ”rzeznaczone na ”arkingi i garaweŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczają-
cych, wedJug rysunku ”lanu, z dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów nie-
ruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełńŃŃ m2 ”o-

wierzchni uwytkowej i ń miejsce ”ostojowełńŃ zatrudnionych; 
3) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji ”otrzeb ”arkingowych na ”arkingu ”odziemnym zlokalizowanych ”od 

”lacem miejskim, oznaczonym w ”lanie symbolem ń7ŁKP, KSP; 
4) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 35ŁKŚŁŚ, 4ńŁKŚŁL i 36ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJą-
czeniem terenów ”od niezbędną komunikację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu ń6ŁU”b,MW: 

ń) ”lanowane dziaJania: realizacja lokalnego centrum usJugowego ze znaczącymi obiektami o indywidualnej ar-
chitekturze; 

2) oczekiwane rezultaty: ”rawidJowa obsJuga mieszkaLców osiedlaŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 
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§ 24Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń7ŁKP,KSP, o ”owierzchni 
Ń,2474 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 8Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren ogólnodostę”nego ”lacu miejskiego ”rzeznaczony wyJącznie dla ruchu ”ieszego 
i ”arking wyJącznie ”odziemnyŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) ”arametry: nieregularny wielokąt o szeroko`ci zmiennej od 3Ń,Ń do 37,Ń m i dJugo`ci 68,Ń m z ”ieszymi 
doj`ciami do ulic o szeroko`ci 6,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 

2) zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, do”uszcza się maJą architekturę; 
3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycji nawierzchni ”lacu, zakaz zastosowania nawierzchni asfaltowej; 
4) do”uszcza się lokalizację sezonowych kawiarenek, wyJącznie jako kontynuację funkcji gastronomicznej zlo-

kalizowanej w ”arterze budynków okalających ”lac; 
5) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną, od”rowadzenie wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojek-

towane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych symbolami: 35ŁKŚŁŚ, 4ńŁKŚŁL i 36ŁKŚŁŚŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową, oznaczoną w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚ 
i drogi lokalne o symbolach 4ńŁKŚŁL i 35ŁKŚŁŚŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych 
z wydzieleniem dziaJki gruntu ”od ”lac miejski, o którym mowa w ustŁ ńŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie maksymalnie dwóch drzew n”Ł dąb, 
jesion, klonŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

§ 25Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń8ŁU”b,MW, o ”owierzchni 
Ń,Ń9ńń ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie: teren zes”oJu zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej z do”uszczeniem funkcji 
mieszkaniowej - lokalne centrum usJugowe zlokalizowane wokóJ ogólnodostę”nego ”lacu miejskiego: 

ń) ”rzeznaczenie ”odstawowe: 
a) usJugi kultury, zdrowia, o”ieki s”oJecznej, o`wiaty, 
b) obiekty administracji ”ublicznej, ”olicji, 
c) biura - czyli obiekty, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem, doradztwem, ”o-

`rednictwem, ”rojektowaniem it”Ł; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne: 

a) usJugi drobne jak n”Ł usJugi krawieckie, szewskie, fotograficzne it”Ł, 
b) usJugi handlu detalicznego, 
c) usJugi gastronomii i rozrywki, 
d) inne rodzaje ”rzeznaczeL, ”odobne do wymienionych w ”unktach ń i 2; 

3) do”uszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej - wyJącznie ”owywej dwóch ”ierwszych kondygnacji (”arter 
i I ”iętro) ”rzeznaczonych dla funkcji usJugowych wymienionych w ”unktach ń i 2Ł 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: obowiązująca i nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu: 6Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 2Ń%; 
4) minimalna wysoko`ć zabudowy: ń2,Ń m; maksymalna wysoko`ć: ń5,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy - obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązują-

cego do tradycyjnego krajobrazu miejskiegoŁ W szczególno`ci formę budynków nalewy ksztaJtować 
z uwzględnieniem zasad: 
a) zabudowa ”ierzejowa, zrównicowana wysoko`ciowo z rozbiciem bryJy i rozczJonkowaniem elewacji, 
b) nalewy nadać obiektom charakter dominant znaczeniowych i wizualnych wyrówniających się swoją skalą, 

funkcją i formą z otoczenia, 
c) ksztaJt rzutu budynków - ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą, 
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d) dach stromy o nachyleniu ”oJaci 35°-45°, ”okrycie w kolorach ciemnych, 
e) w ”rzestrzeni ”oddasza mowe być wbudowana nie więcej niw jedna kondygnacja uwytkowa, 
f) zakaz realizacji garawy w ”oziomie ”arteru budynków, 
g) kondygnacje ”odziemne w ”oziomie ”iwnic ”rzeznaczone na ”arkingi i garaweŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczają-
cych, wedJug rysunku ”lanu, z dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów nie-
ruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi lokalnej, oznaczonej w ”lanie symbolem 4ńŁKŚŁL; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełńŃŃ m2 ”o-

wierzchni uwytkowej i ń miejsce ”ostojowełńŃ zatrudnionych; 
3) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji ”otrzeb ”arkingowych na ”arkingu ”odziemnym zlokalizowanym ”od 

”lacem miejskim, oznaczonym w ”lanie symbolem ń7ŁKP, KSP; 
4) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 35ŁKŚŁŚ, 4ńŁKŚŁL i 36ŁKŚŁŚ; 

5) źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJącze-
niem terenów ”od niezbędną komunikację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu ń8ŁU”b,MW: 

ń) ”lanowane dziaJania: realizacja lokalnego centrum usJugowego ze znaczącymi obiektami o indywidualnej  
architekturze; 

2) oczekiwane rezultaty: ”rawidJowa obsJuga mieszkaLców osiedlaŁ 

9Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą”ie-
niem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJęboko`ci 
”osadowienia obiektówŁ 

§ 26Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem ń9ŁU”b,MW o ”owierzchni 
Ń,2ń96 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie: teren zes”oJu zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej z do”uszczeniem funkcji 
mieszkaniowej - lokalne centrum usJugowe zlokalizowane wokóJ ogólnodostę”nego ”lacu miejskiego: 

ń) ”rzeznaczenie ”odstawowe: 
a) usJugi kultury, zdrowia, o”ieki s”oJecznej, o`wiaty, 
b) obiekty administracji ”ublicznej, ”olicji, 
c) biura - czyli obiekty, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem, doradztwem, ”o-

`rednictwem, ”rojektowaniem it”Ł; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne: 

a) usJugi drobne jak n”Ł usJugi krawieckie, szewskie, fotograficzne it”Ł, 
b) usJugi handlu detalicznego, 
c) usJugi gastronomii i rozrywki, 
d) inne rodzaje ”rzeznaczeL, ”odobne do wymienionych w ”unktach ń i 2; 

3) do”uszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej - wyJącznie ”owywej dwóch ”ierwszych kondygnacji (”arter 
i I ”iętro) ”rzeznaczonych dla funkcji usJugowych wymienionych w ”unktach ń i 2Ł 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: obowiązująca i nie”rzekraczalna jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu: 6Ń%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 2Ń%; 
4) minimalna wysoko`ć zabudowy: ń2,Ń m; maksymalna wysoko`ć: ń5,Ń m; 
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5) forma architektoniczna nowej zabudowy - obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego 

do tradycyjnego krajobrazu miejskiegoŁ W szczególno`ci formę budynków nalewy ksztaJtować z uwzględnie-
niem zasad: 
a) zabudowa ”ierzejowa, zrównicowana wysoko`ciowo z rozbiciem bryJy i rozczJonkowaniem elewacji, 
b) nalewy nadać obiektom charakter dominant znaczeniowych i wizualnych wyrówniających się swoją skalą, 

funkcją i formą z otoczenia, 
c) ksztaJt rzutu budynków - ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą, 
d) dach stromy o nachyleniu ”oJaci 35°-45°, ”okrycie w kolorach ciemnych, 
e) w ”rzestrzeni ”oddasza mowe być wbudowana nie więcej niw jedna kondygnacja uwytkowa, 
f) zakaz realizacji garawy w ”oziomie ”arteru budynków, 
g) kondygnacje ”odziemne w ”oziomie ”iwnic ”rzeznaczone na ”arkingi i garaweŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczają-
cych, wedJug rysunku ”lanu, z dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów nie-
ruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 37ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełńŃŃ m2 ”o-

wierzchni uwytkowej i ń miejsce ”ostojowełńŃ zatrudnionych; 
3) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji ”otrzeb ”arkingowych na ”arkingu ”odziemnym zlokalizowanym ”od 

”lacem miejskim, oznaczonym w ”lanie symbolem ń7ŁKP,KSP; 
4) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 4ńŁKŚŁL, 36ŁKŚŁŚ i 37ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJą-
czeniem terenów ”od niezbędną komunikację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu ń9ŁU”b,MW: 

ń) ”lanowane dziaJania: realizacja lokalnego centrum usJugowego ze znaczącymi obiektami o indywidualnej  
architekturze; 

2) oczekiwane rezultaty: ”rawidJowa obsJuga mieszkaLców osiedlaŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 27Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 2ŃŁMW, U o ”owierzchni 
Ń,7ń83 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńńŁ 

2Ł Przeznaczenie: 

ń) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych ”od wa-

runkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ń) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie indy-
widualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondygnacji; 

2) zasada gru”owania zabudowy: 
a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze ”rzeznaczone wyJącznie dla 

”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 
b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjny, 
c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJuŁ 
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4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalny ”rocent zabudowanej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent biologicznie czynnej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
4) wysoko`ć zabudowy: 

a) minimalna: 9,Ń m, 
b) maksymalna: ń2,Ń m, 
c) od ulicy oznaczonej symbolem 4ńŁKŚŁL; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalny: Ń,8, 
b) maksymalny: ń,Ń; 

6) forma zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tradycyjnego kra-
jobrazu miejskiego, o nastę”ujących warunkach zabudowy: 
a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą 

”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów i ganków, 
b) ksztaJt budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowane wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJami charakterystycznymi dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych barwach; 

7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkalnej w ”oddaszu uwytkowym: 
a) dach budynku ”owinien być symetryczny o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°÷45°, bez ich ”rzesu-

nięcia w ”oziomie lub ”ionie, 
b) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolorach 

czerwono-brązowym lub brązowym; 
8) zakaz wznoszenia ogrodzeL; do”uszcza się stosowanie niskich wywo”JotówŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57ł2Ń, 
b) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57ł22, 
c) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57ł2ń, 
d) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 57ł23, 
e) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 58; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,25ŃŃ ha, maksymalna: Ń,7ń83 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 5Ń,Ń m, maksymalna ńŃŃ,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° do 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do”uszcza 

się ”odziaJ na wywej wymienionych warunkachŁ 

6Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od dróg lokalnych o symbolach w ”lanie 39ŁKŚW i 4ńŁKŚŁL oraz drogi wewnętrznej 
o symbolu: 4ŃŁKŚW; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełń mieszka-
nie: miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w ”lanie symbolem 2ńŁKSP, funkcjonal-
nie związanym z terenem o symbolu 2ŃŁMW,U; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 39ŁKŚW, 4ńŁKŚŁL i 4ŃŁKŚWŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu nie kolidującego z zabudową; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 
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ńŃŁ Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu 2ŃMW,U: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 

ńńŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 28Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 2ńŁKSP, o ”owierzchni Ń,Ń928 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren ”arkingu - zabez”ieczający ”otrzeby ”arkingowe mieszkaLców terenu oznaczonego 
w ”lanie symbolem 2ŃŁMW,UŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni; 
2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewiden-

cyjnym 57ł23; 
3) ”o wydzieleniu terenu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu; 
4) do”uszcza się zagJębienie ”lacu ”ostojowego ”oniwej ”oziomu terenu ograniczonego skar”ą lub murem o”o-

rowymŁ 

4Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 4ŃŁKŚW; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej 

w drodze 4ŃŁKŚWŁ 

5Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej ń drzewo na 5 miejsc ”ostojo-
wych; 

2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe i komunikację wewnętrzną ”owinna być 

zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

§ 29Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 22ŁUO, o ”owierzchni Ń,95ń6 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy o`wiatowej - szkoJaŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 25%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 7Ń%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: ń2,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabu-

dowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych ma-
teriaJów wykoLczeniowych; 

6) ksztaJt dachu: dowolny; 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) czę`ci terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 57łń, 
b) czę`ci terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 2ń8, 
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c) teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 2ńń, 
d) teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 2ń2, 
e) teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 2ń3; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,95ń6 ha, maksymalna: Ń,95ń6 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 75,Ń m, maksymalna: ńń7,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: od 7Ń° do 9Ń°; 
5) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na rysunku ”lanu zakaz wtórnego ”odziaJuŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od dróg oznaczonych w ”lanie symbolami: 37ŁKŚŁŚ, 36ŁKŚŁŚ i 4ńŁKŚŁL; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum 2 miejsca ”ostojowełńŃ zatrudnionych; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
w ”lanie: 4ńŁKŚŁL 36ŁKŚŁŚ i 37ŁKŚŚŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje nasadzenie drzew wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych drzew 
lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 
wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu w ”lanie 22ŁUO: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji o`wiatowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 3ŃŁ ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 23ŁźP, o ”owierzchni Ń,768ń ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 9Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren zieleni ”arkowej urządzonej ogólnodostę”nejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 
2) do”uszcza się sytuowanie maJej architektury związanej z urządzeniem terenu; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni terenu: 9Ń%; 
4) w celu umowliwienia wykonywania u”rawnieL do ”owszechnego korzystania z wód ustala się zakaz gro-

dzenia w odlegJo`ci nie mniejszej niw ń,5m, od linii brzegu rzeki Wi`niówkiŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczają-
cych, jak na rysunku ”lanu zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 36ŁKŚŁŚ; 
2) ”arkingi: zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) do”uszcza się zasilanie w energię elektryczną z ”rojektowanych sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczo-

nej w ”lanie symbolem 4ńŁKŚŁL i 36ŁKŚŁŚŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie i uzu”eJnienie istniejącego 
drzewostanuŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 
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8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

§ 3ńŁ ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 24ŁUO, o ”owierzchni Ń,ń969 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie: teren zabudowy o`wiatowej - ”rzedszkoleŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 25%; 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 7Ń%; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,Ń m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabu-

dowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych ma-
teriaJów wykoLczeniowych; 

6) ksztaJt dachu: stromy; 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) czę`ci terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 68ł3, 
b) czę`ci terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 68ł4; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,ń969 ha, maksymalna: Ń,ń969 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 54,Ń m, maksymalna: 54,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 9Ń°; 
5) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na rysunku ”lanu zakaz wtórnego ”odziaJu nie-

ruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi lokalnej, oznaczonej w ”lanie symbolem: 4ńŁKŚŁL; 
2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełńŃ zatrud-

nionych; 
3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej 
w ”lanie symbolem: 4ńŁKŚŁLŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie drzew wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych drzew 

lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu w ”lanie: 24ŁUO: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu i za”ewnienie mieszkaLcom usJug ”rzedszkolnych; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w strukturę funkcjonalno-”rzestrzenną miastaŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 
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§ 32Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 25ŁMW,U, o ”owierzchni Ń,74ń6 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńńŁ 

2Ł Przeznaczenie: 

ń) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych ”od wa-

runkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ń) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie indy-
widualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondygnacji; 

2) zasada gru”owania zabudowy: 
a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze ”rzeznaczone wyJącznie dla 

”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 
b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjny, 
c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJuŁ 

4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalny ”rocent zabudowanej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent biologicznie czynnej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
4) wysoko`ć zabudowy: 

a) minimalna: 9,Ń m, 
b) maksymalna: ń2,Ń m, 
c) od ulicy oznaczonej symbolem 4ńŁKŚŁL obowiązuje wysoko`ć zabudowy: ń2,ŃŃ m; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalny: Ń,8, 
b) maksymalny: ń,Ń; 

6) forma zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tradycyjnego kra-
jobrazu miejskiego, o nastę”ujących warunkach zabudowy: 
a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą 

”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów i ganków, 
b) ksztaJt budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowane wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJami charakterystycznymi dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych barwach; 

7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkalnej w ”oddaszu uwytkowym: 
a) dach budynku ”owinien być symetryczny o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°÷45°, bez ich ”rzesu-

nięcia w ”oziomie lub ”ionie, 
b) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolorach 

czerwono-brązowym lub brązowym; 
8) zakaz wznoszenia ogrodzeL; do”uszcza się stosowanie niskich wywo”JotówŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 2ń4, 
b) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 2ń5, 
c) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 2ń6, 
d) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 2ń7; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń,37Ń8 ha, maksymalna: Ń,74ń6 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 5ń,Ń m, maksymalna: ńŃ2,Ń m; 
4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do”uszcza 

się ”odziaJ na wywej wymienionych warunkachŁ 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 3 ｦ 53Ń ｦ PozŁ ńń6
 

6Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od dróg wewnętrznych o symbolach w ”lanie 4ŃŁKŚW i 33ŁKŚW oraz drogi 
lokalnej o symbolu: 4ńŁKŚŁL; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełń mieszka-
nie: miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w ”lanie symbolem 26ŁKSP, funkcjonal-
nie związanym z terenem o symbolu 25ŁMW,U; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 4ńŁKŚŁL, 4ŃŁKŚW i 33ŁKŚWŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

ńŃŁ Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu 25ŁMW,U: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 

ńńŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 33Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 26ŁKSP, o ”owierzchni Ń,Ń74Ń 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren ”arkingu - ”rzeznaczony dla mieszkaLców terenu oznaczonego w ”lanie symbolem 
25ŁMW,UŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni; 
2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu, o numerze ewiden-

cyjnym 2ń7; 
3) ”o wydzieleniu terenu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJuŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi, oznaczonej w ”lanie symbolem 33ŁKŚW; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej 

w drodze 33ŁKŚW; 
3) ”rzebieg elektroenergetycznych linii kablowych ń5 kV i Ń,4 kV do istniejącej stacji transformatorowejŁ 

5Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej ń drzewo na 5 miejsc ”ostojowych; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe i komunikację wewnętrzną ”owinna być 

zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 
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§ 34Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 27ŁMW, U o ”owierzchni Ń,8975 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńńŁ 

2Ł Przeznaczenie: 

ń) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych ”od wa-

runkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ń) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie indy-
widualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondygnacji; 

2) zasada gru”owania zabudowy: 
a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze ”rzeznaczone wyJącznie dla 

”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 
b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjny, 
c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJu, 
d) do”uszcza się zabudowę tarasową formowaną na stoku z wykorzystaniem równic ”oziomu terenu, 

”rzez nasuwanie warstwowe kondygnacji mieszkalnych w budynkach tarasowych oraz urządzenie tara-
sów na dachach domów sąsiednichŁ 

4Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) linie zabudowy: nie”rzekraczalna, jak na rysunku ”lanu; 
2) maksymalny ”rocent zabudowanej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
3) minimalny ”rocent biologicznie czynnej ”owierzchni dziaJki: 4Ń%; 
4) wysoko`ć zabudowy: 

a) minimalna: 9,Ń m, 
b) maksymalna: ń2,Ń m, 
c) od ulicy oznaczonej w ”lanie symbolem 4ńŁKŚŁL obowiązuje wysoko`ć: ń2,Ń m; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalny: Ń,8, 
b) maksymalny: ń,Ń; 

6) forma zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tradycyjnego kra-
jobrazu miejskiego: 
a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą 

”od kątem ”rostym, 
b) ksztaJt budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJami charakterystycznymi dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych bar-

wach; 
7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkalnej w ”oddaszu uwytkowym: 

a) dach budynku ”owinien być symetryczny o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°÷45°, bez ich ”rzesu-
nięcia w ”oziomie lub ”ionie, 

b) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolorach 
czerwono-brązowym lub brązowym, 

c) do”uszcza się dach ”Jaski w sytuacji realizacji zabudowy tarasowej; 
8) zakaz wznoszenia ogrodzeL; do”uszcza się stosowanie niskich wywo”JotówŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) teren dziaJki, o numerze ewidencyjnym 68ł7, 
b) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 68ł8, 
c) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 68łńŃ, 
d) czę`ć terenu dziaJki, o numerze ewidencyjnym 68łń2; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: Ń, 25ŃŃ ha, maksymalna: Ń,8975 ha; 
3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 75,Ń m, maksymalna: ń5Ń,Ń m; 
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4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 7Ń° do 9Ń°; 
5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do”uszcza 

się ”odziaJ na wywej wymienionych warunkachŁ 

6Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem: 33ŁKŚW i drogi lokal-
nej o symbolu: 4ńŁKŚŁL; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum ń miejsce ”ostojowełń mieszka-
nie: miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w ”lanie symbolem 28ŁKSP, funkcjonal-
nie związanym z terenem o symbolu 27ŁMW,U; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
symbolami: 4ńŁKŚŁL i 33ŁKŚWŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komunikację 

wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

ńŃŁ Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagają-
cych ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL - teren o symbolu 27ŁMW,U: 

ń) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejskiŁ 

ńńŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci i gJębo-
ko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 35Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 28ŁKSP, o ”owierzchni Ń,Ń928 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 7Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren ”arkingu - ”rzeznaczony dla mieszkaLców terenu oznaczonego w ”lanie symbolem 
27ŁMW,UŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni; 
2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających z dziaJki o numerze ewidencyjnym 68łń2, obowiązuje 

zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci; 
3) nalewy ustanowić sJuwebno`ć dla ”rzebiegu kablowej linii elektroenergetycznej oraz drogową dla ”rzejazdu 

i ”rzechodu zabez”ieczającą dostę”no`ć komunikacyjną do terenu, oznaczonego w ”lanie symbolem 29ŁśŁ 

4Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w ”lanie symbolem 33ŁKŚW; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej 

w drodze 33ŁKŚW; 
3) ”rzebieg elektroenergetycznych linii kablowych ń5 kV i Ń,4 kV do istniejącej stacji transformatorowejŁ 

5Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej ń drzewo na 5 miejsc ”ostojo-
wych; 

2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego; 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe i komunikację wewnętrzną ”owinna być 

zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 
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6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

7Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

§ 36Ł ńŁ Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr ń symbolem 29Łś, o ”owierzchni ŃŁŃŃ73 ha 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do 5Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren istniejącej stacji transformatorowej ń5łŃ,4 kVŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: zachowanie istniejącej zabudowyŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

ń) dostę”no`ć drogowa: ”o”rzez sJuwebno`ć drogową ustanowioną dla terenu oznaczonego w ”lanie symbo-
lem 28ŁKSP, zgodnie z § 35 ustŁ 3 ”kt 3; 

2) istniejąca stacja transformatorowa ń5łŃ,4 kVŁ 

RozdziaJ 2 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś w źAKRśSIś KOMUNIKACJI I SIśCI INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ 

§ 37Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,5772 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 3ŃŁKŚŁź, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza kategorii ”owiatowej nr Ń7Ń7źŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od ń7,Ń m do ń8,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, do”uszcza się lokalizację wydzielonej `ciewki rowerowej lub 

ciągu ”ieszo-rowerowego; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - - do zachowania 
z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy i remontu, 

b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa ń5 kV i Ń,4 kVŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę wojewódzką nr ńń3Ł 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych 
wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, o której mowa w ustŁ 2Ł 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: teren nie wy-
magający ”rzeksztaJceLŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 38Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,Ń7Ń4 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 3ńŁKŚŁL, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga lokalna kategorii gminnejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń5,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejąca sieć: wodociągowa, - do zachowania z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy i remontu, 
b) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
c) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
d) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
e) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
f) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa ń5 kV i Ń,4 kV, 
g) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną symbolem 3ŃŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
3ńŁKŚŁL: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57ł7, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57ł26, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57ł9Ł 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 39Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,5ń65 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 32ŁKŚŁL, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 8,Ń m do ń2,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
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2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
c) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 - Ń,4 m, 
d) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa ń5 kV i Ń,4 kV, 
e) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnej ”odziemnej, 
f) istniejąca sieć wodociągowa - do zachowania z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy i remontuŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną symbolem 3ńŁKŚŁL i 32ŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
32ŁKŚŁL: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 559, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57ł7, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57ł8, 
d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ń8, 
e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łń, 
f) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 56, 
g) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 56ŃŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 4ŃŁ ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,Ń845 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 33ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń2,Ń m, z ”lacem do zawracania o wymiarach ń5,Ń × ń5,Ń m, jak 
na rysunku ”lanu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
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c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa ń5 kV i Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną symbolem 4ńŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
33ŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ń7, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ń8Ł 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 4ńŁ ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,Ń7Ń6 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 34ŁKPJ, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga w formie ciągu ”ieszo-jezdnegoŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 6,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa Ń,4 kVŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi, oznaczone symbolami 32ŁKŚŁL i 4ńŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
34ŁKPJ: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łńŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 
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7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 42Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,2Ń42 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 35ŁKŚŁŚ, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń5,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa ń5 kV, Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową, oznaczoną symbolem 32ŁKŚŁL i drogę 
lokalną, oznaczoną symbolem 4ńŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
35ŁKŚŁŚ: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łńŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 43Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,3Ń24 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 36ŁKŚŁŚ, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń2,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

3Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną symbolem 35ŁKŚŁŚŁ 

4Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 36ŁKŚŁŚ; 
3) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łń; 
4) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ńń; 
5) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ń9Ł 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 44Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,Ń925 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 37ŁKŚŁŚ, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń2,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
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4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną symbolem 4ńŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
37ŁKŚŁŚ: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łńŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 45Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,Ń63Ń ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 38ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ńŃ,Ń m, z ”lacem do zawracania o wymiarach ń4,Ń m × ń5,Ń m, 
jak na rysunku ”lanu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną symbolem 4ńŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 
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2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 

38ŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łń5, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łń4, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łń6, 
d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57łń7Ł 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 46Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,Ń822 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 39ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń2,Ń m, z ”lacem do zawracania o wymiarach ń4,Ń m ×ń5,Ń m, jak 
na rysunku ”lanu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną symbolem 4ńŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
39ŁKŚŁL: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ń8, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 58Ł 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
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2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 47Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,Ń85Ń ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 4ŃŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń2,Ń m, z ”lacem do zawracania o wymiarach ń5,Ń × ń5,Ń m, jak 
na rysunku ”lanu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną symbolem 4ńŁKŚŁLŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
4ŃŁKŚW: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ń8, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 57ł23Ł 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidu-
jącej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy 
uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, 
wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

§ 48Ł ńŁ Na terenie o ”owierzchni Ń,9665 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 4ńŁKŚŁL, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustŁ od 2 do ńŃŁ 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga lokalna kategorii gminnejŁ 

3Ł Parametry i wy”osawenie: 

ń) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: ń5,Ń m, jak na rysunku ”lanu; 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
3) wy”osawenie: chodniki; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 8Ń ÷ ńńŃ mm, 
b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25 ÷ ń5Ń mm, 
c) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy Ń,2 m, 
d) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy Ń,3 m, 
e) ”rojektowana elektroenergetyczna linia kablowa ń5 kV i Ń,4 kV, 
f) ”rojektowana linia sieci telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową 32ŁKŚŁL do drogi lokalnej o symbolu 
3ńŁKŚŁL i dalej do drogi zbiorczej o symbolu 3ŃŁKŚŁźŁ 

5Ł źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o której mowa w ustŁ 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 4ńŁKŚŁL: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2ń8, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 68łńŃŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) obowiązuje urządzenie jednostronnego ”asa zieleni izolacyjnej ze sz”alerem drzew między jezdnią i chodnikiem; 
2) do”uszcza się lokalizację ”ojedynczych miejsc ”arkingowych między drzewami sz”aleruŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

ń) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 
2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miejscowo`ciŁ 

8Ł S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: zakaz tymczasowego zagos”odarowania 
terenuŁ 

9Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

ń) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

ńŃŁ Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzystą-
”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia warunków hy-
drotechnicznych ”anujących w jej otoczeniuŁ 

ŚźIAI III 
PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 49Ł Na obszarze objętym ”lanem dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych ”ochodzenia mine-
ralnego nastę”ujących klas bonitacyjnych: RV, RVI, PsV, PsVI, IV i w o Jącznej ”owierzchni: ńń,Ń665 haŁ 
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§ 5ŃŁ Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy w GoleniowieŁ 

§ 5ńŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: Ń% dla terenów oznaczonych w ”lanie symbo-
lami: MW,U; U”b,MW; UO; U; źP; ś; ńńŁUR; KŚŁL; KŚŁŚ; KŚW; KPJ; KP; KSP; KS oraz w wysoko`ci Ń% dla 
terenów oznaczonych w ”lanie symbolem ń2ŁURŁ 

§ 52Ł UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 3Ń dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Województwa 
źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w GoleniowieŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Henryk źajko 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIIł3Ń6łŃ8 
Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia ń9 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ (”ozŁ ńń6) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń i Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, ”ozŁ 954 
i Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9 i Nr 225, ”ozŁ ń635 oraz z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, ”ozŁ 88Ń), Rada 
Miejska w Goleniowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

ｦ do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie 
geodezyjnym nr ńń miasta Goleniowa, ”rzy ulŁ Bocznej, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą 
skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowią-
cym integralną czę`ć dokumentacji formalno-”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń i Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, ”ozŁ 954 
i Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9 i Nr 225, ”ozŁ ń635 oraz z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, ”ozŁ 88Ń), Rada 
Miejska w Goleniowie okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaL-
ców, zgodnie z artŁ 7 ustŁ ń ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, 
”ozŁ ń59ń z ”óuniejszymi zmianami) stanowią zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane w niniejszym ”lanie obejmują: inwestycje sa-
modzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub ”oza tymi liniamiŁ 

§ 2Ł Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

L”Ł Symbole terenów 
funkcjonalnych O”is inwestycji wynikający z ustaleL ”lanu 

ńŁ 

3ńŁKŚŁL, 32ŁKŚŁL, 33ŁKŚW, 
34ŁKPJ, 35ŁKŚŁŚ, 36ŁKŚŁŚ, 
37ŁKŚŁŚ, 38ŁKŚW, 39ŁKŚW, 
4ŃŁKŚW, 4ńŁKŚŁL 

budowa i modernizacja dróg gminnych 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

2Ł ń3ŁźP, 23ŁźP zieleL ”arkowa z niezbędną infrastrukturą 
funkcjonalną i techniczną 

 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

ń) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą 
o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i 
naruszenie ustaleL ”lanu; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 bę-
dzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 
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§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 3Ń czerwca 2ŃŃ5 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ5 rŁ Nr 249, 
”ozŁ 2ńŃ4 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

ń) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Goleniowie w wieloletnim ”lanie inwestycyjnym; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wieloletnim 

”rogramie inwestycyjnymŁ 

§ 5Ł ńŁ źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet 
gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `ciekowej 
i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ ń5 ustŁ ń 
ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2ŃŃń rŁ 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń23, ”ozŁ 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w o”arciu 
o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Goleniowie wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągo-
wych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii cie”lnej lub energii elektrycznej 
wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 
ńŃ kwietnia ń997 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ6 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

PozŁ ńń7 
 

UCHWAIA NR XIXłń8ńł2ŃŃ8 
Rady Gminy Malechowo 

z dnia ń9 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie o”Jaty za `wiadczenia ”rzedszkola ”ublicznego ”rowadzonego ”rzez GminęŁ 

 Na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 8 ustawy z 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ ń4 ustŁ 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia ń99ń rŁ o syste-
mie o`wiaty (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ4 rŁ Nr 256, ”ozŁ 2572) Rada Gminy w Malechowie uchwala, co na-
stę”uje: 

§ ńŁ Ustala się o”Jatę w wysoko`ci 8Ń,ŃŃ zJŁ miesięcznie za jedno dziecko za `wiadczenia ”rzekraczające 
”odstawy ”rogramowe wychowania ”rzedszkolnego w ”rzedszkolach gminnychŁ 

§ 2Ł W rodzinach wielodzietnych staJa miesięczna o”Jata okre`lona w § ń zmniejszona zostaje o 5Ń% za 
drugie i kawde nastę”ne dziecko, uczęszczające do ”rzedszkolaŁ 

§ 3Ł Traci moc uchwaJa Nr XIVł87ł2ŃŃŃ Rady Gminy Malechowo z dnia ń5 marca 2ŃŃŃ rŁ w s”rawie o”Jaty 
za `wiadczenia ”rzedszkola ”ublicznego ”rowadzonego ”rzez GminęŁ 

§ 4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy MalechowoŁ 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od dnia ń stycznia 2ŃŃ9 rŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Henryk Kowalczuk 


