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2. Przez kwotê nale¿no�ci rozumie siê nale¿no�æ g³ówn¹
wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrze¿enia
odsetek umownych nale¿no�æ g³ówn¹ wraz z odsetkami
umownymi � ustalone na dzieñ wydania decyzji lub zawarcia
umowy.

3. Kwoty nale¿no�ci tego samego d³u¿nika wynikaj¹ce z
ró¿nych tytu³ów nie ulegaj¹ kumulacji.

§4. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecz-
nymi lub gospodarczymi kierownik jednostki organizacyjnej
lub Wójt Gminy dzia³aj¹c na zasadach okre�lonych w §3, na
wniosek d³u¿nika mo¿e jednorazowo odraczaæ terminy zap³aty
ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci lub roz³o¿yæ p³atno�æ ca³o�ci lub
czê�ci nale¿no�ci na raty na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy
licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
dokumenty potwierdzaj¹ce sytuacjê ekonomiczn¹ wniosko-
dawcy.

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odrocze-
nia lub roz³o¿enia na raty, odsetki liczone s¹ w pe³nej wyso-
ko�ci do dnia dokonania wp³aty. Bieg naliczania odsetek
zostaje przerwany w okresie od dnia z³o¿enia wniosku do dnia
dorêczenia d³u¿nikowi decyzji lub zawarcia umowy.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej
wysoko�ci nale¿no�ci, której termin p³atno�ci odroczono, albo
nie sp³aci w pe³nej wysoko�ci ustalonych rat, nale¿no�æ
pozosta³a do zap³aty stacje siê wymagalna natychmiast wraz
z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

Poz. 2158, 2159

§5. Umorzenie nale¿no�ci oraz udzielanie ulg w odniesie-
niu do nale¿no�ci o charakterze:

1) administracyjno � prawnym � nastêpuje w drodze decyzji
uprawnionego organu,

2) cywilnoprawnym - nastêpuje na podstawie przepisów
prawa cywilnego.

§6. Do umarzania lub udzielania ulg w sp³acie nale¿no�ci
przez przedsiêbiorców, stosuje siê dodatkowo przepisy usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
ze zmianami).

§7. Wójt Gminy Wijewo przedk³ada Radzie Gminy Wijewo
informacjê o dokonanych umorzeniach nale¿no�ci oraz o
udzielonych odroczeniach i roz³o¿eniach nale¿no�ci na raty do
dnia 20 marca roku nastêpuj¹cego po roku bud¿etowym.

§8. Traci moc Uchwa³a Nr VII/37/03 Rady Gminy Wijewo
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i
trybu umarzania wierzytelno�ci Urzêdu Gminy Wijewo z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych oraz udzielania ulg w ich sp³acie.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wijewo.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Stanis³aw Kasperski
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UCHWA£A Nr XXXVI/267/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie
ulic S³owiañskiej, Ceglarskiej, Wiewiórowskiego i Bolewskiego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ nr

XII/83/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia
2007 r. i po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Krotoszyn, Rada Miejska w Kroto-
szynie uchwala co nastêpuje.
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ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne.

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic S³owiañskiej,
Ceglarskiej, Wiewiórowskiego i Bolewskiego.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest obszar po³o¿ony w po³udniowej czê�ci
miasta Krotoszyn, którego granice okre�lono na rysunku
planu w skali 1:1000.

3. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale powo³ane s¹ artyku³y bez
bli¿szego okre�lenia, nale¿y przez to rozumieæ przepisy usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§3. 1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2) symbole okre�laj¹ce przeznaczenie terenu, oznaczone sym-
bolem literowym lub literowym wraz z numerem wyró¿-
niaj¹cym go spo�ród innych terenów,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

5) obowi¹zuj¹ce linie podzia³u nowych dzia³ek budowlanych,

6) obiekty o walorach historycznych - do zachowania.

2. Pozosta³e oznaczenia graficzne posiadaj¹ znaczenie
informacyjne lub sugeruj¹ce okre�lone rozwi¹zania przestrzen-
ne i regulacyjne.

§4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce
obszaru okre�lonego w §1 niniejszej uchwa³y, o ile z tre�ci
przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y,

3) przepisach odrêbnych � nale¿y przez to rozumieæ aktualne
w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z ostatecz-
nych decyzji administracyjnych,

4) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, ozna-

czony symbolem literowym, o którym mowa w §3 ust. 1,
pkt 2.

5) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê terenu zajêt¹ przez budynek w stanie wykoñ-
czonym,

6) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, której usta-
lenia obowi¹zuj¹ w ramach danego terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj¹cymi,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym � nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które jedynie
uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe
oraz mo¿liwo�æ lokalizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,

8) linii zabudowy:

a) nieprzekraczalnej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ogra-
niczaj¹c¹ obszar (samodzielnie lub ³¹cznie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren), na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz okre�lonych w ustaleniach
planu rodzajów budowli naziemnych nie bêd¹cych
liniami przesy³owymi, sieciami uzbrojenia terenu lub
urz¹dzeniami terenowymi komunikacji,

b) obowi¹zuj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê, wzd³u¿
której wymaga siê usytuowania elewacji frontowej
przynajmniej jednego budynku zwi¹zanego z przezna-
czeniem podstawowym terenu; dla pozosta³ych budyn-
ków oraz okre�lonych w ustaleniach planu rodzajów
budowli naziemnych nie bêd¹cych liniami przesy³owy-
mi, sieciami uzbrojenia terenu lub urz¹dzeniami tere-
nowymi komunikacji linia ta stanowi nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy,

9) urz¹dzeniach towarzysz¹cych � nale¿y przez to rozumieæ
obiekty ma³ej architektury, obiekty i urz¹dzenia technicz-
nego wyposa¿enia i infrastruktury technicznej (stacje trans-
formatorowe, przepompownie �cieków, itp.), drogi we-
wnêtrzne, zaplecze parkingowe i gara¿owe (trwale zwi¹za-
ne z gruntem) dla funkcji przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego oraz inne urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹
rolê wobec funkcji przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego,

10) us³ugach typu biurowego � nale¿y rozumieæ us³ugi zwi¹-
zane z obs³ug¹ firm i osób fizycznych o charakterze biuro-
wym wymagaj¹ce pomieszczenia zaplecza magazynowo-
sk³adowego o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 10 m2,

11) strefie oddzia³ywania linii energetycznych � nale¿y przez to
rozumieæ pas terenu na którym mo¿e wystêpowaæ przekro-
czenie dopuszczalnych norm oddzia³ywania pól elektro-
magnetycznych,

12) przebudowie � nale¿y przez to rozumieæ wykonywanie
robót budowlanych, w wyniku których nastêpuje zmiana
parametrów u¿ytkowych lub technicznych istniej¹cego
obiektu budowlanego, z wyj¹tkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wy-
soko�æ, d³ugo�æ, szeroko�æ b¹d� liczba kondygnacji, w
przypadku dróg s¹ dopuszczalne zmiany (art. 3 pkt 7 lit. a)
ustawy Prawo budowlane),

Poz. 2159
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13) remoncie � nale¿y przez to rozumieæ wykonywanie w
istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych po-
legaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestano-
wi¹cych bie¿¹cej konserwacji, przy czym dopuszcza siê
stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane).

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne.

§5. Okre�la siê, ograniczone liniami rozgraniczaj¹cymi,
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami MN1 do MN32,

2) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami MN/U1 do MN/U7,

3) us³ug, oznaczone na rysunku planu symbolami U1 i U2,

4) us³ug publicznych, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem UP,

5) us³ug w zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem
U/Z,

6) zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZP1 do ZP5,

7) wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami WS1 do WS4,

8) urz¹dzeñ elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu
symbolem E,

9) dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KDZ1, KDZ2 i KDZ3 drogi klasy �Z� zbiorcze,

b) KDL1 do KDL5 drogi klasy �L� lokalne,

c) KDD1 do KDD14 drogi klasy �D� dojazdowe,

10) publicznych ci¹gów komunikacyjnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami:

a) KDX1 do KDX8 ci¹gi pieszo-jezdne,

b) KX ci¹g pieszy.

§6. Okre�la siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego:

1) ustala siê zakaz:

a) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych,

b) realizacji ogrodzeñ wykonanych z prefabrykatów beto-
nowych lub ¿elbetowych, przy czym dopuszcza siê
wykonanie podmurówki o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿
60 cm z elementów prefabrykowanych,

2) ustala siê zakaz realizacji zabudowy w uk³adzie szerego-
wym,

3) dla budynków istniej¹cych w momencie wej�cia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y a niespe³niaj¹cych parametrów i wska�-
ników okre�lonych w niniejszej uchwale:

a) dopuszcza siê, ich remont i bie¿¹c¹ konserwacjê oraz
rozbiórkê,

b) ewentualn¹ odbudowê, rozbudowê, nadbudowê bu-
dynków lub ich czê�ci nie spe³niaj¹cych ustaleñ w
zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza
siê w tym zakresie jedynie w istniej¹cym obrysie
budynku b¹d� fundamentów a tak¿e zgodnie z parame-
trami okre�lonymi w uchwale,

4) dla terenów oznaczonych symbolami MN1 do MN32 do-
puszcza siê lokalizacjê ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 2 wolnosto-
j¹cych gara¿y lub budynków gospodarczych dla danej
dzia³ki budowlanej,

5) ustalenia ogólne dotycz¹ce dachów spadzistych:

a) materia³: dachówka ceramiczna lub materia³ dachów-
kopodobny,

b) kolorystyka: czerwony, br¹zowy lub grafitowy,

c) ustala siê zakaz stosowania po³aci dachowych o mija-
j¹cych siê kalenicach.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dzia³alno�æ us³ugowa realizuj¹ca ustalenia niniejszego planu
nie powinna przekroczyæ standardów jako�ci �rodowiska
poza granicami dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³
prawny i na której zlokalizowana jest dana inwestycja,

2) przed podjêciem dzia³alno�ci inwestycyjnych, ustala siê
obowi¹zek zdjêcia warstwy próchniczej z czê�ci przezna-
czonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastêpnie odpowiednie jej zagospodarowanie,

3) wyznacza siê wymóg zachowania poziomów ha³asu nie
wiêkszy ni¿ okre�lony w przepisach odrêbnych dotycz¹cych
ochrony �rodowiska, na terenach oznaczonych symbolem:

a) MN1 do MN32 jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

b) MN/U1 do MN/U7 jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowo-us³ugowej,

c) UP w przypadku lokalizacji zabudowy zwi¹zanej ze
sta³ym lub czasowym, pobytem dzieci i m³odzie¿y jak
dla terenów zwi¹zanych ze sta³ym lub czasowym po-
bytem dzieci i m³odzie¿y,

d) U2 w przypadku lokalizacji funkcji mieszkaniowej jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,

e) U/Z w przypadku lokalizacji funkcji mieszkaniowej jed-
norodzinnej jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

4) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do
gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych

5) ka¿dy teren, na którym mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia
powierzchni substancjami szczególnie szkodliwymi dla
�rodowiska wodnego (ropopochodnymi lub innymi sub-
stancjami chemicznymi), nale¿y utwardziæ i skanalizowaæ,
a zanieczyszczenia winny byæ zneutralizowane zgodnie z
przepisami odrêbnymi,
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6) w granicach obszaru objêtego planem ustala siê zakaz
lokalizacji przedsiêwziêæ, dla których zgodnie z przepisami
odrêbnymi wymagane jest, b¹d� mo¿e byæ wymagane
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko
(przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko i przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko),

7) ograniczenie okre�lone w pkt 6 nie dotyczy:

a) inwestycji zwi¹zanych z realizacj¹ dróg publicznych,
parkingów oraz sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej,

b) terenu MN/U4 w zakresie lokalizacji stolarni.

§8. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) wyznacza siê oznaczone na rysunku planu obiekty o wa-
lorach historycznych - do zachowania:

a) budynek mieszkalny, ul. Bolewskiego 35,

b) budynek mieszkalny, ul. Bolewskiego 37,

c) budynek mieszkalny, ul. Bolewskiego 81,

2) w stosunku do obiektów, o których mowa w pkt 1 ustala
siê:

a) obowi¹zek zachowania lub odtworzenia elementów
architektonicznych:

- bry³y obiektu i dachu co do kszta³tu i materia³u,

- podzia³ów elewacji,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

b) zakaz prowadzenia przewodów wentylacyjnych i dy-
mowych po elewacji budynku,

3) dzia³ania projektowe, remontowe i inwestycyjne zwi¹zane
z tymi obiektami w zakresie, o którym mowa w pkt 2 nale¿y
zaopiniowaæ ze s³u¿bami ochrony zabytków.

2. Inwestycje realizowane w pasie o szeroko�ci 100 m po
obu stronach cieku wodnego, oznaczonego symbolami WS1
i WS2, które bêd¹ naruszaæ strukturê gruntu nale¿y uzgodniæ
z wojewódzkim urzêdem ochrony zabytków.

3. Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 z pó�n. zm.) stosuje siê odpowiednio.

§9. 1. Tereny oznaczone symbolami: UP, ZP1 do ZP5,
KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDL1 do KDL5, KDD1 do KDD14, KDX1 do
KDX8 oraz KX stanowi¹ obszary przestrzeni publicznej.

2. Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza siê umieszczanie w formie niekoliduj¹cej z
przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami
odrêbnymi:

a) na terenach okre�lonych w ust. 1 obiektów ma³ej
architektury, urz¹dzeñ technicznych i zieleni, tymczaso-
wych obiektów us³ugowo-handlowych a tak¿e prowa-
dzenie sieci infrastruktury technicznej,

b) na terenach okre�lonych w ust. 1 z wy³¹czeniem terenu
ZP1 do ZP5 urz¹dzeñ reklamowych,

2) ograniczenie, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 1 lit. b) nie
dotyczy urz¹dzeñ reklamowych zwi¹zanych bezpo�rednio
z terenem, na którym s¹ usytuowane.

§10. 1. Ustalenia ogólne dotycz¹ce nieprzekraczalnych i
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy:

1) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okre�lone
zosta³y w tre�ci niniejszej uchwa³y, chyba, ¿e z rysunku
planu wynika inaczej,

2) nastêpuj¹ce czê�ci budynku nie mog¹ pomniejszaæ odle-
g³o�ci liczonej od linii rozgraniczaj¹cej do linii zabudowy:

a) schody zewnêtrzne, wej�cia do budynków, pochylnie i
rampy o wiêcej ni¿ 1,30 m,

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiêcej ni¿ 1,0 m,

c) okapy i gzymsy o wiêcej ni¿ 0,8 m,

d) ³¹czna powierzchnia wysuniêtych wzglêdem linii zabu-
dowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wej�æ do
budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudo-
wy nie mo¿e przekraczaæ 40% powierzchni elewacji,

3) dla terenu oznaczonego symbolem MN12 oraz dla istnie-
j¹cych w dniu wej�cia w ¿ycie niniejszego planu dzia³ek
budowlanych o szeroko�ci mniejszej ni¿ 16 m dopuszcza
siê w przypadku budynku zwróconego �cian¹ bez otworów
okiennych lub drzwiowych w stronê granicy s¹siedniej
dzia³ki budowlanej sytuowanie tej �ciany w odleg³o�ci 1,5
m od tej granicy lub bezpo�rednio przy granicy,

4) dla zabudowy bli�niaczej realizowanej na terenach MN6,
MN7, MN8, MN10, MN14, MN15, MN17, MN18, MN19,
MN26, MN27, MN28, MN/U2, MN/U3, MN/U4, MN/U6 i U2
dopuszcza siê w przypadku budynku zwróconego �cian¹
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronê granicy
s¹siedniej dzia³ki budowlanej sytuowanie tej �ciany bezpo-
�rednio przy granicy,

5) dopuszcza siê dla terenu oznaczonego symbolem E sytu-
owanie �ciany budynku zwróconego �cian¹ bez otworów
okiennych lub drzwiowych w stronê granicy z s¹siedni¹
dzia³k¹ budowlan¹, w odleg³o�ci 1,5 m od tej granicy,

2. Ustalenia ogólne dotycz¹ce wysoko�ci zabudowy: wy-
soko�æ budynku nale¿y mierzyæ zgodnie z przepisami odrêb-
nymi dotycz¹cymi warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

§11. W niniejszym planie nie wystêpuj¹ obszary wymaga-
j¹ce okre�lenia granic terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w
tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§12. 1. W granicach terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ obszary wymagaj¹ce okre�lenia szczegó³owych zasad i
warunków scalania i podzia³u nieruchomo�ci.

2. Podzia³ dzia³ek nale¿y realizowaæ na zasadach:

1) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dzia³ek nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿:
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a) 650 m2 dla terenu oznaczonego symbolem MN1 do
MN5, MN8 do MN13, MN16, MN20, MN21, MN23 do
MN25, MN27 i MN28,

b) 400 m2 dla terenów: MN6, MN7, MN14, MN15, MN17,
MN18, MN19 i MN26 oraz dla zabudowy bli�niaczej na
terenach MN8, MN10, MN27 i MN28,

c) 1.000 m2 dla terenów: MN22, MN29, MN30, MN31 i
MN32,

d) 1.200 m2 dla terenów oznaczonych symbolami MN/U1
do MN/U7,

e) 1.500 m2 dla terenów oznaczonych symbolami U1 i U2,

f) 2.000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem UP i U/Z,

2) dopuszcza siê:

a) zmniejszenie minimalnych powierzchni okre�lonych w
pkt 1 o nie wiêcej ni¿ 10%,

b) aby nie wiêcej ni¿ 1 nowowydzielana dzia³ka budow-
lana w wyniku jednokrotnego podzia³u pierwotnej dzia³ki
mia³a mniejsz¹ powierzchniê o nie wiêcej ni¿ 20% w
stosunku do powierzchni okre�lonych w pkt 1,

c) wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ okre-
�lonej w pkt 1 je¿eli wynika to z rysunku planu. To
znaczy je¿eli wyznaczony teren ma mniejsz¹ powierzch-
niê ni¿ minimalna powierzchnia przewidziana dla dzia³-
ki budowlanej lub gdy dzia³ka ta stanowi pozosta³o�æ
z wydzielenia z niej terenu przeznaczonego pod inne
funkcje (np. dzia³ki drogowe).

d) wydzielenie dzia³ek o parametrach innych ni¿ okre�lo-
ne w niniejszym paragrafie w celu wydzielenia nie-
zbêdnych dzia³ek dla realizacji uk³adów komunikacyj-
nych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z zachowa-
niem warunków wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

3) w pozosta³ych przypadkach zgodnie z przepisami odrêbny-
mi dotycz¹cymi gospodarki nieruchomo�ciami.

§13. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu w tym zakaz
zabudowy:

1) ustala siê zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na tere-
nach: ZP1 do ZP5,

2) ograniczenie, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy obiektów
ma³ej architektury.

§14. 1. W granicach obszaru objêtego planem nie wystê-
puj¹ tereny, dla których wymagane jest okre�lenie sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i
u¿ytkowania terenów.

2. Art. 35 ustawy stosuje siê odpowiednio.

ROZDZIA£ III

Ustalenia dotycz¹ce terenów.

§15. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN1, MN2
i MN4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej:

a) dla terenu MN1 od strony ulicy S³owiañskiej: 8 m,

b) od strony pozosta³ych dróg publicznych: 6 m, lecz nie
mniej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni od strony ulicy
Bolewskiego (droga powiatowa nr 5166P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla zabudowy z dachami stromymi (2 kondygnacje
w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 8 m dla zabudowy z dachami p³askimi,

c) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymalna powierzchnie zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dopuszcza siê dachy p³askie oraz dachy spadziste o
symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i k¹tem spad-
ku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych.

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Dla budynku oznaczonego jako �obiekty o walorach
historycznych � do zachowania� po³o¿onego na terenie MN1
obowi¹zuj¹ ustalenia zgodnie z §8 ust. 1.

§16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN3 i MN5
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêbnych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
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fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) obowi¹zuj¹ce od strony drogi KDL3: 6 m,

b) nieprzekraczalne od pozosta³ych dróg publicznych: 6 m,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymalna powierzchnie zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§17. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN6, MN7,
MN17, MN18, MN19 i MN26 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: bli�niacza,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) obowi¹zuj¹ce od strony drogi KDL3, KDD1, KDD6,
KDD7 i KDD10: 6 m,

b) nieprzekraczalne od pozosta³ych dróg publicznych: 6 m,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) g³ówn¹ kalenicê dachu budynku mieszkalnego lub
czê�ci budynku z przewa¿aj¹c¹ powierzchni¹ funkcji
mieszkalnej nale¿y usytuowaæ równolegle do obowi¹-
zuj¹cej linii zabudowy,

c) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Dla terenów MN7, MN17, MN18 i MN19 ustala siê
obowi¹zuj¹ce linie podzia³u nowych dzia³ek budowlanych.

§18. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN8 i MN10
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca i bli�niacza,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej:

a) dla terenu MN8: 6 m od strony dróg publicznych i
ci¹gów komunikacyjnych, lecz nie mniej ni¿ 8 m od
krawêdzi jezdni od strony ulicy Bolewskiego (droga
powiatowa nr 5166P),

b) dla terenu MN10:

- 4 m i 6 m od strony drogi KDX8 zgodnie z rysun-
kiem planu,

- 5 m od strony drogi KDL5,
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- 6 m od strony pozosta³ych dróg publicznych, lecz
nie mniej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni od strony ulicy
Bolewskiego (droga powiatowa nr 5166P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla zabudowy z dachami stromymi (2 kondygnacje
w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 8 m dla zabudowy z dachami p³askimi,

c) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dopuszcza siê dachy p³askie oraz dachy spadziste o
symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i k¹tem spad-
ku pomiêdzy 30° a 45°,

a) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych.

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Dla budynku oznaczonego jako �obiekty o walorach
historycznych � do zachowania� po³o¿onego na terenie MN10
obowi¹zuj¹ ustalenia zgodnie z §8 ust. 1

§19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN9 - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

b) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

c) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej: 6 m od strony dróg publicznych,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymalna powierzchnie zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§20. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN11 i
MN23 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usta-
la siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych i/lub teren ogrodów i sadów,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej dla terenu:

a) od strony ulicy S³owiañskiej: 8 m,

b) od strony pozosta³ych dróg publicznych: 6 m,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§21. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN12 i
MN24 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usta-
la siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,
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2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej:

a) od strony ulicy S³owiañskiej dla terenu MN12: 8 m,

b) od strony pozosta³ych dróg publicznych oraz dla terenu
MN24 od strony terenu ZP3: 6 m, lecz nie mniej ni¿ 8
m od krawêdzi jezdni od strony ulicy �wiêtokrzyskiej
(droga powiatowa nr 5235P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla zabudowy z dachami stromymi (2 kondygnacje
w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 8 m dla zabudowy z dachami p³askimi,

c) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dopuszcza siê dachy p³askie oraz dachy spadziste o
symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i k¹tem spad-
ku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN13 - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym

powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) obowi¹zuj¹ce od strony drogi KDL2: 6 m,

b) nieprzekraczalne od pozosta³ych dróg publicznych: 6 m,
lecz nie mniej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni od strony
ulicy �wiêtokrzyskiej (droga powiatowa nr 5235P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymalna powierzchnie zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) g³ówn¹ kalenicê dachu budynku mieszkalnego lub
czê�ci budynku z przewa¿aj¹ca powierzchnia funkcji
mieszkalnej nale¿y usytuowaæ równolegle do obowi¹-
zuj¹cej linii zabudowy,

c) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§23. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN14, i MN15
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: bli�niacza,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) obowi¹zuj¹ce od strony ci¹gu pieszo-jezdnego KDX4: 6 m,
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b) nieprzekraczalne od pozosta³ych dróg publicznych:
6 m,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Dla terenów MN14 i MN15 ustala siê obowi¹zuj¹ce linie
podzia³u nowych dzia³ek budowlanych.

§24. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN16, MN20
i MN21 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêbnych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej ,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) dla terenu MN16 obowi¹zuj¹ce od strony drogi KDL3
i KDD10: 6 m,

b) nieprzekraczalne od pozosta³ych dróg publicznych: 6 m,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN22 - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) obowi¹zuj¹ca od strony drogi KDL5: 6 m,

b) nieprzekraczalne od pozosta³ych dróg publicznych: 6 m,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN25 - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
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fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) obowi¹zuj¹ce od strony drogi KDL2 i KDD10: 6 m,

b) nieprzekraczalne od pozosta³ych dróg publicznych: 6
m, lecz nie mniej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni od strony
ulicy �wiêtokrzyskiej (droga powiatowa nr 5235P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN27 - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca i bli�niacza,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej dla terenu: 6 m od strony dróg publicznych,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§28. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN28 - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów od-
rêbnych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca i bli�niacza,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej dla terenu: 8 m od strony ulicy S³owiañskiej,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla zabudowy z dachami stromymi (2 kondygnacje
w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 8 m dla zabudowy z dachami p³askimi,

c) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dopuszcza siê dachy p³askie oraz dachy spadziste o
symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i k¹tem spad-
ku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
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§29. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN29,
MN30, MN31 i MN32 - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego, us³ug typu biurowego, ga-
binetów lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów
fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, o
³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej na us³ugi
nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej budynków
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy czym
powierzchnia ca³kowita us³ug nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej dla terenu: 6 m od strony dróg publicznych, lecz
nie mniej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni od strony ulicy
�wiêtokrzyskiej (droga powiatowa nr 5235P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 8 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 20% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§30. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U1 - za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug typu biurowego, punktów naprawy
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów
obs³ugi finansowej, pocztowej i telekomunikacyjnej,
handlu detalicznego, gabinetów lekarskich i stomato-
logicznych oraz zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych
i odnowy biologicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

3) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

4) nowolokalizowane us³ugi nie mog¹ przekraczaæ 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na dzia³ce
budowlanej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej: 6 m od strony dróg publicznych, lecz nie mniej
ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni od strony ulicy Bolewskiego
(droga powiatowa nr 5166P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
dowolne formy dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 15%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§31. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U2 - za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug typu biurowego, punktów naprawy
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów
obs³ugi finansowej, pocztowej i telekomunikacyjnej,
handlu detalicznego, gabinetów lekarskich i stomato-
logicznych oraz zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych
i odnowy biologicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

3) typ zabudowy: wolnostoj¹ca i bli�niacza

4) nowolokalizowane us³ugi nie mog¹ przekraczaæ 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na dzia³ce
budowlanej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) obowi¹zuj¹ce od strony drogi KDL3: 6 m,

b) nieprzekraczalne od strony drogi KDD1 i ci¹gu pieszo-
jezdnego oznaczonego symbolem KDX2: 6 m,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:,

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
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4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§32. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN/U3 i
MN/U4 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami,
ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug typu biurowego, punktów naprawy
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów
obs³ugi finansowej, pocztowej i telekomunikacyjnej,
handlu, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej oraz dla terenu MN/U4 lokalizacja stolarni,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

3) typ zabudowy: wolnostoj¹ca i bli�niacza,

4) nowolokalizowane us³ugi nie mog¹ przekraczaæ 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na dzia³ce
budowlanej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej: 6 m od strony dróg publicznych, lecz nie mniej
ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni od strony ulicy Bolewskiego
(droga powiatowa nr 5166P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dopuszcza siê dachy p³askie oraz dachy spadziste o
symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i k¹tem spad-
ku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§33. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U5 -
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami, ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug typu biurowego, punktów naprawy
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów
obs³ugi finansowej, pocztowej i telekomunikacyjnej,
handlu, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

3) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

4) nowolokalizowane us³ugi nie mog¹ przekraczaæ 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na dzia³ce
budowlanej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgra-
niczaj¹cej: 6 m od strony ulicy �wiêtokrzyskiej, lecz nie
mniej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni (droga powiatowa nr
5235P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:,

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 35% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dopuszcza siê dachy p³askie oraz dachy spadziste o
symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i k¹tem spad-
ku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§34. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U6 - za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug typu biurowego, punktów naprawy
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów
obs³ugi finansowej, pocztowej i telekomunikacyjnej,
handlu detalicznego, gabinetów lekarskich i stomato-
logicznych oraz zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych
i odnowy biologicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,
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3) typ zabudowy: wolnostoj¹ca i bli�niacza,

4) nowolokalizowane us³ugi nie mog¹ przekraczaæ 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na dzia³ce
budowlanej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej:

a) 8 m od strony ulicy S³owiañskiej,

b) 6 m od strony ul. Ceglarskiej, lecz nie mniej ni¿ 8 m od
krawêdzi jezdni (droga powiatowa nr 5187P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:,

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dopuszcza siê dachy p³askie oraz dachy spadziste o
symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i k¹tem spad-
ku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§35. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U7 - za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug rekreacyjnych, us³ug typu biurowego,
punktów naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i do-
mowego, punktów obs³ugi finansowej, pocztowej i
telekomunikacyjnej, handlu detalicznego, gabinetów
lekarskich i stomatologicznych oraz zak³adów fryzjer-
skich, kosmetycznych i odnowy biologicznej,

2) typ zabudowy: wolnostoj¹ca,

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

4) nowolokalizowane us³ugi nie mog¹ przekraczaæ 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na dzia³ce
budowlanej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej: 6 m od strony dróg publicznych i ci¹gu pieszo-
jezdnego KDX7, lecz nie mniej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni
od strony ulicy Ceglarska (droga powiatowa nr 5187P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 8 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§36. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U1 zabudowa
us³ugowa, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja us³ug z zastrze¿e-
niem §7 pkt 6 i 7 niniejszej uchwa³y,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej:

a) 8 m od strony ul. S³owiañskiej,

b) 6 m od strony ul. Bolewskiego, lecz nie mniej ni¿ 8 m
od krawêdzi jezdni (droga powiatowa nr 5166P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 8 m (2 kondygnacje w
tym poddasze u¿ytkowe)

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 55% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
dowolne formy dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 10%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§37. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U2 zabudowa
us³ugowa, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja us³ug z zastrze¿e-
niem §7 pkt 6 i 7 niniejszej uchwa³y,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

b) funkcji mieszkaniowej o powierzchni ca³kowitej nie
wiêkszej ni¿ 150 m2 dla 1 dzia³ki budowlanej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej: 6 m od strony dróg publicznych,
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a) 6 m od strony dróg publicznych,

b) 5 m od strony terenu MN9,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 35° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§38. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UP - us³ugi
publiczne, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja us³ug: o�wiaty (szko-
³a, przedszkole), administracji publicznej, sportu i rekreacji,
opieki zdrowotnej, opieki spo³ecznej oraz zieleni publicz-
nej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) funkcji mieszkaniowej jako towarzysz¹cej przeznacze-
niu podstawowemu w formie mieszkañ s³u¿bowych o
³¹cznej powierzchni u¿ytkowej tych mieszkañ nie wiêk-
szej ni¿ 500 m2,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej:

a) 10 m od strony dróg publicznych,

b) 15 m od strony terenu MN14,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: zabudowa niska w ro-
zumieniu przepisów odrêbnych,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 10% powierzchni
terenu,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
stosowanie dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§39. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U/Z - us³ugi w
zieleni, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja us³ug sportu i
rekreacji, us³ug turystyki, us³ug gastronomii, handlu de-
talicznego,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o ³¹cznej po-
wierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 150 m2 dla jednej
dzia³ki budowlanej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej: 6 m od strony ul. Ceglarskiej, lecz nie mniej ni¿
8 m od krawêdzi jezdni od strony ulicy Bolewskiego (droga
powiatowa nr 5187P),

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 8 m (2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe),

b) 5 m dla budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 20% powierzchni
terenu dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych i k¹tem spadku pomiêdzy 30° a 45°,

b) dopuszczalne k¹ty spadku po³aci dachowych nie do-
tycz¹ lukarn, zadaszeñ wej�æ do budynków i tarasów
oraz budynków gospodarczych i gara¿owych,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§40. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami ZP1, ZP2,
ZP3, ZP4 i ZP5 - tereny zieleni urz¹dzonej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ publiczna (parki, skwe-
ry, zieleñce itp.),

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) podziemnych (kablowych) sieci, obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji
o�wietlenia (latarnie).

c) ci¹gi piesze i/lub rowerowe,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê minimal-
ny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 75% powierzch-
ni terenu.

§41. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami WS1 do
WS4 - tereny wód powierzchniowych, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe �ró-
dl¹dowe, w tym:

a) WS1 i WS2 � cieki wodne,

b) WS3 i WS4 �stawy,

2) przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza siê rekreacyjne
wykorzystanie stawów.

§42. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami E - teren
urz¹dzeñ elektroenergetyki, ustala siê:
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1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja stacji transforma-
torowej

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja innych sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z przezna-
czeniem podstawowym.

§43. Dla terenów oznaczonych symbolami KDZ1, KDZ2,
KDZ3, KDL1 do KDL5 i KDD1 do KDD14 - tereny dróg ustala
siê przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.

§44. Dla terenów oznaczonych symbolami KDX1 do KDX8
- tereny ci¹gów pieszo-jezdnych ustala siê przeznaczenie
podstawowe: ci¹gi pieszo-jezdne publiczne.

§45. Dla terenu oznaczonego symbolem KDX - teren
ci¹gu pieszego ustala siê przeznaczenie podstawowe: ci¹g
pieszy publiczny.

ROZDZIA£ IV

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

§46. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê, co
nastêpuje:

1) ustalenia ogólne:

a) dopuszcza siê zgodnie z przepisami odrêbnymi przebu-
dowê istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej, w tym
koliduj¹cej z zagospodarowaniem realizuj¹cym ustale-
nia planu,

b) nowe i przebudowywane sieci infrastruktury technicz-
nej nale¿y prowadziæ jako sieci podziemne (kablowe),

c) sieci infrastruktury technicznej nale¿y prowadziæ w
pierwszej kolejno�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
zgodnie z przepisami odrêbnymi, a je¿eli warunki nie
pozwalaj¹ na takie usytuowanie to sieci te dopuszcza
siê sytuowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg pod
warunkiem zachowania odleg³o�ci okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych od obiektów budowlanych istniej¹-
cych i projektowanych,

2) zaopatrzenie w wodê nale¿y realizowaæ z lokalnej sieci
wodoci¹gowej,

3) �cieki komunalne:

a) nale¿y odprowadziæ do lokalnej sieci kanalizacyjnej,

b) dla noworealizowanej zabudowy dopuszcza siê do cza-
su wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzenie
�cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na
�cieki, z których bêd¹ regularnie wywo¿one przez kon-
cesjonowanego przewo�nika do oczyszczalni �cieków,

c) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej nierucho-
mo�ci wyposa¿one w szczelne zbiorniki na nieczysto�ci
p³ynne obowi¹zuje niezw³oczne w³¹czenie wewnêtrz-
nej instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanaliza-
cyjnej.

4) �cieki w postaci wód opadowych i roztopowych nale¿y
odprowadziæ do lokalnych odbiorników tych wód z uwzglêd-

nieniem przepisów odrêbnych oraz §7 pkt 5 uchwa³y, przy
czym dopuszcza siê dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych powierzchniowo do gruntu,

5) zaopatrzenie w gaz:

a) z sieci gazowej niskiego lub �redniego ci�nienia,

b) ustala siê zakaz stosowania wolnostoj¹cych (naziem-
nych) zbiorników na gaz,

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:

a) z lokalnej sieci energetycznej,

b) w przypadku konieczno�ci budowy w granicach obsza-
ru objêtego planem nowej stacji transformatorowej, w
miejscu innym ni¿ na terenie oznaczonym symbolem
E dopuszcza siê jej lokalizacjê na terenach innych przy
zapewnieniu niezbêdnego dostêpu,

c) przez teren objêty planem przebiegaj¹ istniej¹ce napo-
wietrzne sieci energetyczne sn wraz ze stref¹ oddzia-
³ywania o szeroko�ci 5 m od rzutu poziomego skrajne-
go przewodu, pod którymi ustala siê zakaz zabudowy
do czasu ich prze³o¿enia,

7) zaopatrzenie w ciep³o � nale¿y stosowaæ �ród³a zdalaczyn-
ne lub lokalne kot³ownie wytwarzaj¹ce ciep³o z wykorzy-
staniem ekologicznych paliw oraz technologii spalania o
niskiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery okre�lonych w
przepisach odrêbnych dotycz¹cych ochrony �rodowiska,

8) gospodarka odpadami:

a) zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz gminnym pla-
nem gospodarki odpadami,

b) w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu nale-
¿y przewidzieæ miejsce na lokalizacjê pojemników do
zbierania i segregacji odpadów.

Zasady rozwoju komunikacji.

§47. Ustala siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê funkcjonaln¹ dróg:

1) ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolem:

a) KDZ1 droga klasy �Z� zbiorcza (ul. �wiêtokrzyska w
ci¹gu drogi powiatowej nr 5235P): zgodnie z rysunkiem
planu,

b) KDZ2 droga klasy �Z� zbiorcza (ul. �wiêtokrzyska w
ci¹gu drogi powiatowej nr 5235P): 10 m,

c) KDZ3 droga klasy ��Z� zbiorcza (ul. Ceglarska w ci¹gu
drogi powiatowej nr 5187P): zgodnie z rysunkiem planu,

d) KDL1 droga klasy �L� lokalna: zgodnie z rysunkiem
planu,

e) KDL2 i KDL3 droga klasy �L� lokalna: 15 m,

f) KDL4 drogi klasy �L� lokalne: 16 m,

g) KDL5 (ul. Wiewiórowskiego droga gminna nr 765738P
od drogi wojewódzkiej 444 do 5166P ul. Bolewskiego)
droga klasy �L� lokalna: 14 m,
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h) KDD1, KDD4, KDD5, KDD8, KDD9, KDD11, KDD12 i
KDD14 drogi klasy �D� dojazdowe: 10 m,

i) KDD3 droga klasy �D� dojazdowa: 7 m i 10 m zgodnie
z rysunkiem planu,

j) KDD6 i KDD7 drogi klasy �D� dojazdowe: 10 m
zakoñczone placem manewrowym zgodnie z rysun-
kiem planu,

k) KDD10 i KDD13 drogi klasy �D� dojazdowe: 12 m,

l) KDD2 droga klasy �D� dojazdowa: zgodnie z rysunkiem
planu,

m) KDX1 i KDX3 ci¹gi pieszo jezdne: zgodnie z rysunkiem
planu,

n) KDX2, KDX4, KDX5, KDX6 i KDX7 ci¹gi pieszo-jezdne:
8 m,

o) KDX8 ci¹g pieszo-jezdny: 7 m i 10 m zgodnie z rysun-
kiem planu,

p) KX ci¹g pieszy: 6 m,

2) dla drogi KDZ1 i KDZ2 nale¿y przewidzieæ docelowy pas
drogowy dla ruchu pieszo-rowerowego,

3) dla drogi KDZ3 na odcinku od ul. S³owiañskiej do dawnego
sk³adowiska odpadów nale¿y docelowo przewidzieæ jezd-
niê o szeroko�ci 7 m z przystosowaniem dla obci¹¿enia
ruchem kategorii KR3,

4) ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo w ilo�ciach, nie mniej ni¿:

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 25 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej lecz nie mniej
ni¿ 2 miejsca postojowe,

c) 20 miejsc postojowych dla us³ug lokalizowanych na
terenie UP, lecz nie mniej ni¿ zgodnie lit. b),

d) w przypadku realizacji na danym terenie 2 ró¿nych
funkcji, liczbê minimalnej ilo�ci miejsc postojowych
nale¿y zsumowaæ,

5) w linach rozgraniczaj¹cych dróg, ci¹gów pieszo-jezd-
nych i ci¹gu pieszego dopuszcza siê lokalizowanie zie-
leni, sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego oraz �cie-
¿ek rowerowych.

ROZDZIA£ V

Ustalenia koñcowe.

§48. 1. Ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 2, stawkê procen-
tow¹, na podstawie, której ustala siê op³atê, o której mowa w
art. 36 ust. 4 w wysoko�ci 30%.

2. Dla gruntów stanowi¹cych w³asno�æ miasta i gminy
Krotoszyn lub dla gruntów zbywanych na rzecz miasta i
gminy Krotoszyn ustala siê stawkê procentow¹, na podsta-
wie, której ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4
w wysoko�ci 0%.

ROZDZIA£ VI

Przepisy koñcowe.

§49. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Krotoszyna.

§50. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca Rady
(-) Zofia Jamka
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXVI/267/2009

Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna

w rejonie ulic S³owiañskiej, Ceglarskiej,
Wiewiórowskiego i Bolewskiego.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Poz. 2159

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie roz-
strzyga, co nastêpuje:

1. Uwagê z³o¿on¹ w dniu 26 lutego 2009 r., dotycz¹c¹ wnio-
sku o pozostawienie bez zabudowy czê�ci terenu w rejonie
skrzy¿owania ulic Ceglarskiej i �wiêtokrzyskiej oraz wzd³u¿
ulicy �wiêtokrzyskiej od skrzy¿owania z ulic¹ Ceglarsk¹ do
cieku wodnego nie uwzglêdniæ i pozostawiæ dotychczaso-
we rozwi¹zanie bez zmian.

2. Uwagê z³o¿on¹ w dniu 9 marca 2009 r., dotycz¹ wniosku o:

1) zmniejszenie obszaru dzia³ki nr 3688/3 przeznaczonego
pod funkcjê zieleni (ZP2),

2) zwê¿enie ci¹gu pieszo-jezdnego (KDX7) z 8 do 6 m, nie
uwzglêdniæ w ca³o�ci i pozostawiæ dotychczasowe roz-
wi¹zanie bez zmian.

3. Uwagê z³o¿on¹ w dniu 10 marca 2009 r., dotycz¹ wniosku o:

1) zmniejszenie obszaru dzia³ki nr 3688/5 przeznaczonego
pod funkcjê zieleni (ZP2),

2) zmniejszenie minimalnej powierzchni dzia³ki budowla-
nej do 1000 m2,

nie uwzglêdniæ w ca³o�ci i pozostawiæ dotychczasowe
rozwi¹zanie bez zmian.

4. Uwagê z³o¿on¹ w dniu 10 marca 2009 r., dotycz¹ wniosku
o zmniejszenie obszaru dzia³ki nr 3688/2 przeznaczonego
pod funkcjê zieleni (ZP2), nie uwzglêdniæ i pozostawiæ
dotychczasowe rozwi¹zanie bez zmian.

5. Uwagê z³o¿on¹ w dniu 10 marca 2009 r., dotycz¹ wniosku o:

1) zmniejszenie obszaru dzia³ki nr 3688/4 przeznaczonego
pod funkcjê zieleni (ZP2),

2) zmniejszenie minimalnej powierzchni dzia³ki budowla-
nej do 800 m2,

nie uwzglêdniæ w ca³o�ci i pozostawiæ dotychczasowe
rozwi¹zanie bez zmian.

6. Uwagê z³o¿on¹ w dniu 10 marca 2009 r., dotycz¹ sprzeciwu
co do zmiany przeznaczenia istniej¹cego gospodarstwa
rolnego po³o¿onego przy ul. �wiêtokrzyskiej 62 (dzia³ka nr
3481) na inne cele, nie uwzglêdniæ i pozostawiæ dotychcza-
sowe rozwi¹zanie bez zmian.

7. Uwagê z³o¿on¹ w dniu 11 marca 2009 r., dotycz¹c¹ sprze-
ciwu co do przeznaczenia dzia³ki nr 3483/2 pod drogê pu-
bliczn¹ KDL2, nie uwzglêdniæ i pozostawiæ dotychczasowe
rozwi¹zanie bez zmian.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXXVI/267/2009

Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna

w rejonie ulic S³owiañskiej, Ceglarskiej,
Wiewiórowskiego i Bolewskiego.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie roz-
strzyga, co nastêpuje:

§1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w tre�ci uchwa-
³y, przedmiotem rozstrzygniêcia s¹ inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy

i polegaj¹ na wybudowaniu ok. 4400 m dróg publicznych wraz
z podstawowym uzbrojeniem wodoci¹gowym i kanalizacyj-
nym oraz o�wietleniem.

§2. 1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z do-
chodów w³asnych gminy, b¹d� innych �róde³ finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Realizacja wydatków, o których mowa w §1 nast¹pi po
ujêciu wi¹¿¹cych siê z nimi inwestycjami w bud¿ecie gminy.


