
Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 91 – 17031 – Poz. 2919 
 

2919 

UCHWAŁA Nr VI/60/2011 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – „osiedle Sportowa”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.1)) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.2)), w 
związku z uchwałą nr 231/XIX/2008 Rady Miej-
skiej w Górze Kalwarii z dnia 15 lipca 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – 
„osiedle Sportowa”, stwierdzając, şe niniejszy 
plan jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przyjętym 
uchwałą nr 700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w 
Górze Kalwarii z dnia 13 września 2006r. Rada 
Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Góra Kalwaria – „osiedle Sportowa”, zwany 
dalej „planem”, składający się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu – 
załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
– załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Granice obszaru planu przedstawia rysu-
nek planu sporządzony w skali 1:1.000. 

§ 3. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony środowiska; 

4) parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenów; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych pla-
nem miejscowym; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej; 

8) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów; 

9) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytu-
łu wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 4.1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwa-
ły do terenu objętego planem. 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) numer i przeznaczenie terenu określone 
symbolem literowym i cyfrowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla funkcji 
mieszkaniowej; 

6) wymiary. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2, mają charakter informa-
cyjny. 

§ 5. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiązują łącznie, odpowiednio z ustaleniami 
ogólnymi. 
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Rozdział 2 
Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przepisach odrębnych – naleşy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

2) terenie - naleşy przez to rozumieć fragment 
obszaru objętego planem o określonym 
przeznaczeniu lub określonych zasadach 
zagospodarowania wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
kolejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

3) liniach rozgraniczających – naleşy przez to 
rozumieć granicę pomiędzy terenami o róş-
nym przeznaczeniu lub o róşnym sposobie 
zagospodarowania; 

4) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to ro-
zumieć kategorie przeznaczenia terenu, któ-
re są dopuszczone na danym terenie; w 
planie określa się przeznaczenie podstawo-
we lub przeznaczenie uzupełniające; 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie przewaşające na danym terenie, w spo-
sób ustalony w przepisach szczegółowych 
dla terenów; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niş 
podstawowe, dopuszczone na warunkach 
określonych w planie; 

7) usługach – naleşy przez to rozumieć dzia-
łalność, słuşącą zaspokajaniu potrzeb lud-
ności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr 
materialnych metodami przemysłowymi; 

8) usługach podstawowych – naleşy przez to 
rozumieć usługi, których zasadniczym za-
daniem jest zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców i uşytkowników okolicznych tere-
nów, realizowane w nieduşych obiektach o 
powierzchni uşytkowej nie większej niş 
100m2, typu: sklepy, oddziały bankowe, 
urzędy pocztowe, apteki, kwiaciarnie, bary, 
restauracje, punkty pralnicze, zakłady szew-
skie, zakłady fryzjerskie, zakłady fotogra-
ficzne, poradnie lekarskie, solaria, punkty 
kserograficzne, wypoşyczalnie video, biura 
podróşy; 

9) froncie działki budowlanej – naleşy przez to 
rozumieć tę granicę działki budowlanej, któ-
ra przylega do drogi publicznej od której 
odbywa się główny wjazd lub wejście na 
działkę; 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-
şy przez to rozumieć linie określające naj-

mniejszą dopuszczalną odległość zewnętrz-
nego lica ściany budynku w stosunku do: 

- linii rozgraniczających, 

- istniejących granic działki, 

- obiektów terenowych, w tym w szcze-
gólności górnych krawędzi skarp rowów 
melioracyjnych; 

11) wysokości zabudowy - naleşy przez to ro-
zumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy 
budynku, mierzony od poziomu terenu przy 
najnişej połoşonym wejściu do budynku lub 
jego części, znajdującym się na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do gór-
nej powierzchni najwyşej połoşonego stro-
pu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania 
wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszy-
nowni dŝwigów i innych pomieszczeń tech-
nicznych, bądŝ do najwyşej połoşonego 
punktu stropodachu lub konstrukcji prze-
krycia budynku znajdującego się bezpo-
średnio nad pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi; 

12) minimalnym wskaŝniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleşy przez to rozumieć 
najmniejszą nieprzekraczalną wartość pro-
centową stosunku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego na działce budowlanej, 
do całkowitej powierzchni tej działki; 

13) maksymalnym wskaŝniku intensywności 
zabudowy – naleşy przez to rozumieć nie-
przekraczalną wartość ilorazu sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
naziemnych mierzonych po obrysie ze-
wnętrznym wszystkich budynków zlokali-
zowanych na terenie działki budowlanej do 
powierzchni tej działki; 

14) powierzchni zabudowy - naleşy przez to 
rozumieć sumę powierzchni budynków po-
łoşonych w obrębie działki budowlanej, li-
czoną jako rzut pionowy zewnętrznych kra-
wędzi budynków na powierzchnię tej dział-
ki; 

15) kiosku – naleşy przez to rozumieć wolnosto-
jący obiekt o funkcji handlowej, jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony, o po-
wierzchni uşytkowej nie większej niş 15m2; 

16) szlachetnych materiałach elewacyjnych – 
naleşy przez to rozumieć czyste aluminium, 
miedŝ, stal nierdzewną, szkło, drewno, wy-
sokiej klasy beton, naturalny kamień, cegłę 
klinkierową, tynki szlachetne oraz tym po-
dobne materiały uşywane jako okładziny na 
elewacjach; 

17) przestrzeni reprezentacyjnej - naleşy przez 
to rozumieć ogólnodostępną przestrzeń o 
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wysokich walorach kompozycyjno - este-
tycznych, towarzyszącą waşnym w skali 
miasta obiektom usługowym; 

18) reklamie - naleşy przez to rozumieć grafikę 
umieszczaną na materialnym podłoşu lub 
formę przestrzenną niosącą przekaz infor-
macyjno-reklamowy (zawierającą informa-
cję o towarach, usługach lub poşądanych 
zachowaniach); 

19) szyldzie - naleşy przez to rozumieć ze-
wnętrzne oznaczenie stałego miejsca wyko-
nywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej, zawierające oznaczenie 
przedsiębiorcy (firmy lub nazwy) ze wska-
zaniem formy prawnej, a w przypadku oso-
by fizycznej – imię i nazwisko, nazwę oraz 
zwięzłe określenie przedmiotu wykonywa-
nej działalności gospodarczej; 

20) systemie NCS – naleşy przez to rozumieć 
system opisu barwy, opracowany przez 
Szwedzki Instytut Barwy, umoşliwiający 
opisanie kolorów poprzez nadanie im jed-
noznacznych notacji określających procen-
tową zawartość kolorów podstawowych 
(şółtego, czerwonego, niebieskiego i zielo-
nego), koloru białego i czarnego oraz chro-
matyczności koloru, wykorzystywany przez 
producentów farb, lakierów, powłok elewa-
cyjnych, pokryć dachowych, materiałów 
wykończeniowych i innych wyrobów barw-
nych; 

21) instalacjach grzewczych ekologicznie czys-
tych – naleşy przez to rozumieć instalacje i 
urządzenia do wytwarzania ciepła, których 
uşytkowanie nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń 
do środowiska; 

22) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddzia-
ływać na środowisko – naleşy przez to ro-
zumieć zamierzenie budowlane lub inną in-
gerencję w środowisko polegającą na prze-
kształceniu lub zmianie sposobu wykorzy-
stania terenu, które na mocy przepisów od-
rębnych zaliczono do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco lub potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko. 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia  

terenów, zasad ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego oraz parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy  

na całym obszarze planu 

§ 7. Na całym obszarze planu: 

1) ustala się realizację funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem i warunkami zagospodarowania 
terenów określonymi w rozdziale 4 oraz 

wprowadza się realizację układu drogowo -
ulicznego według ustaleń rozdziału 5 i ele-
mentów infrastruktury technicznej według 
ustaleń rozdziału 6 uchwały; 

2) ustala się, şe lokalizowanie zadań dla realiza-
cji celów publicznych w rozumieniu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami jest moşliwe w ramach funkcji i zasad 
zagospodarowania dopuszczonych niniej-
szym planem, zgodnie z ustaleniami dla po-
szczególnych terenów. 

§ 8. Ustala się linie rozgraniczające tereny o 
róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania określone na rysunku planu. 

§ 9. Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i 
oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług – oznaczone symbolem MN/U; 

3) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – oznaczone symbolem U/MN; 

4) tereny zabudowy usługowej – oznaczone 
symbolem U; 

5) tereny dróg publicznych: 

a) klasy drogi głównej, docelowo zbiorczej – 
oznaczone symbolem KD-G/KD-Z, 

b) klasy drogi lokalnej – oznaczone symbo-
lem KD-L, 

c) klasy drogi dojazdowej – oznaczone sym-
bolem KD-D; 

6) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone 
symbolem KDW. 

§ 10.1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabu-
dowy określone na rysunku planu. 

2. Wszelka zabudowa na terenach, na których 
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy 
musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. Ustala się minimalną odległość zabudowy 
od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych, 
nieoznaczonych na rysunku planu, realizowa-
nych zgodnie z ustaleniami planu - 5m. 

4. W przypadku, gdy plan nie ustala nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, nakazuje się lokali-
zację budynków na działce zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i z uwzględnieniem 
wszystkich pozostałych ustaleń planu. 
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5. Dopuszcza się zachowanie, adaptację, 
nadbudowę istniejących w momencie uchwale-
nia planu budynków zlokalizowanych niezgod-
nie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy pod warunkiem, şe budynki te nie 
będą rozbudowywane od strony tych linii roz-
graniczających, od których wyznaczono linie 
zabudowy. 

§ 11. Ustala się parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

§ 12. Na całym obszarze planu zakazuje się 
lokalizowania obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaşy większej niş 1.000m2. 

§ 13.1. Ustala się podział terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi na działki bu-
dowlane pod warunkiem zachowania szczegó-
łowych ustaleń planu, przy czym muszą być 
spełnione następujące warunki: 

1) dopuszcza się podział terenu na działki bu-
dowlane zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi dla terenów; 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 
dojazdów do obsługi działek. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działki o po-
wierzchni mniejszej niş określona w przepisach 
szczegółowych wyłącznie w nişej wymienionych 
sytuacjach: 

1) w celu wydzielenia działki, na której będzie 
zlokalizowany obiekt infrastruktury technicz-
nej; 

2) w celu wydzielenia działki, na której będzie 
zlokalizowany dojazd do nowo projektowa-
nych działek budowlanych; 

3) w celu powiększenia działki sąsiedniej pod 
warunkiem zachowania parametrów określo-
nych w ustaleniach szczegółowych dla dział-
ki, z której część zostaje wydzielona. 

3. W przypadku prowadzenia kompleksowych 
przekształceń własnościowych dla poszczegól-
nych terenów, tj. scaleń i podziału nieruchomo-
ści, w celu uzyskania powierzchni działek geode-
zyjnych zgodnych z parametrami działek budow-
lanych, zawartych w ustaleniach szczegółowych, 
ustala się şe: 

1) kąt połoşenia granic działek ewidencyjnych 
do linii rozgraniczającej dróg będzie się mie-
ścił w przedziale 75º – 105º; 

2) minimalna szerokość dróg powstałych w 
wyniku takich przekształceń wyniesie 10m. 

 

 

§ 14. Na obszarze planu ustala się następują-
ce zasady ochrony i kształtowania środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, za 
wyjątkiem elementów niezbędnych dla pra-
widłowego funkcjonowania gminnych i po-
nadlokalnych systemów inşynieryjnych, któ-
rych lokalizacja będzie zgodna z ustaleniami 
szczegółowymi dla poszczególnych terenów; 

2) ustala się, şe dla poszczególnych terenów 
dopuszczalne poziomy hałasu muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi; 

3) nakazuje się wyposaşenie kaşdej działki w 
miejsca do selektywnej zbiórki odpadów; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik powierzchni 
biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów. 

§ 15. Zakazuje się tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów, w 
tym równieş lokalizowania tymczasowych obiek-
tów usługowo - handlowych, z wyjątkiem obiek-
tów tymczasowych lokalizowanych na potrzeby 
prowadzenia budów w obrębie działki budowla-
nej, na której realizowana jest inwestycja doce-
lowa, w okresie waşności decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów 

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem  
1. U/MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawo-
wym terenu 1. U/MN są: 

1) usługi administracji, turystyki, handlu i 
gastronomii, zdrowia i kultury, o mak-
symalnej powierzchni uşytkowej do 
1500m²; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojąca. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniają-
cym terenu są usługi podstawowe wbudo-
wane w bryły budynków o funkcji podsta-
wowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1). 

3. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, w tym zabudowy 
mieszkaniowej połoşonej w odległości 
mniejszej niş 50m od linii rozgraniczają-
cej ulicy 1.KD-G/KD-Z, z prawem do 
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy; 
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2) w przypadku realizacji w bryle wolnosto-
jącego budynku mieszkalnego lokalu 
usługowego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, nakazuje się ograniczenie ich 
profilu do usług podstawowych; 

3) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

4) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, za wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych oraz z wyjątkiem 
inwestycji wskazanych w ust. 1; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 

a) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 
oznaczonej symbolem 1.KD-G/KD-Z, 

b) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 
oznaczonej symbolem 3.KD-L; 

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy dla funkcji mieszkaniowej, w odle-
głości 50m od linii rozgraniczającej ulicy 
oznaczonej symbolem 1.KD-G/KD-Z. 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą 800m2; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą 20m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się maksymalna długość elewacji 
frontowej budynków, zlokalizowanych 
wzdłuş ulicy 1.KD-G/KD-Z na 30m; 

5) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 30%; 

6) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 60%; 

7) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.5; 

8) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º, 

9) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na elewacjach frontowych budynków 
połoşonych wzdłuş ulicy 1.KD-G/KD-Z, 
ustala się nakaz stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych; 

b) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni. 

7. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się: 

a) ich miejscowe wycofanie w głąb 
działki w przypadku konieczności 
ominięcia istniejących przeszkód tj. 
drzew lub urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz w miejscach sytu-
owania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

b) wycofanie ogrodzeń wzdłuş ulicy 
1.KD-G/KD-Z do linii elewacji, pod 
warunkiem realizacji pomiędzy linią 
rozgraniczającą a linią elewacji miejsc 
parkingowych, przeznaczonych dla 
klientów usług lub innej przestrzeni 
ogólnodostępnej; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 
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3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać1,8m. 

8. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam wolno 
stojących na całym obszarze objętym 
planem, z wyjątkiem: 

a) reklam na działkach przylegających 
do ulicy 1.KD-G/KD-Z, pod warun-
kiem, şe: 

- na jednej działce o minimalnej sze-
rokości frontu 20m, powstanie 
maksymalnie jedna taka reklama o 
powierzchni do 4m2 i wysokości 
całej konstrukcji do 10m; 

- treść reklamy będzie związana z 
działalnością gospodarczą prowa-
dzoną na działce budowlanej, na 
której reklama zostanie zrealizo-
wana; 

b) znaków informacyjnych o powierzch-
ni do 1m2, skoordynowanych z wej-
ściami i wjazdami do budynków, in-
formujących o funkcjach poszczegól-
nych budynków lub ich części; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 
1,5m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednym budynku nie przekroczy 3m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy, re-
klama umieszczona zostanie w miej-
scu przewidzianym na ten cel w pro-
jekcie technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

10. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ulic 
oznaczonych symbolami 1.KD-G/KD-Z  
i 3.KD-L; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej we-
dług zasad ustalonych w § 33. 

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem 
2.MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem terenu 2.MN 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
realizowana w formie zabudowy wolno sto-
jącej oraz zabudowy bliŝniaczej lub szere-
gowej. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) w przypadku realizacji w bryle wolnosto-
jącego budynku mieszkalnego lokalu 
usługowego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, nakazuje się ograniczenie ich 
profilu do usług podstawowych, usług 
handlu i gastronomii; 

3) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

4) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
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temów inşynieryjnych oraz z wyjątkiem 
inwestycji wskazanych w ust. 1; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym ustala się kwalifikację terenu, w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniowo – 
usługową. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości 5m od linii rozgranicza-
jącej ulicy 3.KD-L; 

2) w przypadku realizacji zabudowy szere-
gowej ustala się, şe w jednym zespole 
moşe być maksymalnie 6 budynków. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 800m2 – w przypadku realizacji na 
jednej działce budynku mieszkalnego 
wolno stojącego, 

b) 400m2 - w przypadku realizacji na 
jednej działce jednego budynku w za-
budowie bliŝniaczej, 

c) 180m2 - w przypadku realizacji na 
jednej działce jednego budynku w za-
budowie szeregowej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 25m – w przypadku realizacji na jed-
nej działce budynku mieszkalnego 
wolno stojącego, 

b) 16m - w przypadku realizacji na jednej 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej, 

c) 7m - w przypadku realizacji na jednej 
działce jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 40%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący: 

a) 0.8 dla zabudowy wolno stojącej; 

b) 1.0 dla zabudowy bliŝniaczej i szere-
gowej; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów; 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-
we wycofanie w głąb działki, w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód, tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana; 
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b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 1m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednej działce budowlanej nie prze-
kroczy 1m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy rekla-
ma umieszczona zostanie w miejscu 
przewidzianym na ten cel w projekcie 
technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od uli-
cy oznaczonej symbolem 3.KD-L; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 
3.MN/U: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawo-
wym terenu 3.MN/U jest zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, realizowana w 
formie zabudowy wolno stojącej oraz zabu-
dowy bliŝniaczej. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniają-
cym terenu 3.MN/U są usługi podstawowe, 
realizowane na jednej działce z budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym wolno stoją-
cym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) w przypadku realizacji w bryle budynku 
mieszkalnego wolno stojącego lokalu 
usługowego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, nakazuje się ograniczenie ich 
profilu do usług podstawowych; 

3) na kaşdej działce budowlanej moşna zre-
alizować maksymalnie jeden budynek 
usługowy; 

4) powierzchnia zabudowy budynku usłu-
gowego nie moşe przekroczyć 30% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkal-
nego, zrealizowanego na tej samej dział-
ce budowlanej; 

5) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

6) zakazuje się lokalizacji wolno stojących 
budynków gospodarczych i garaşowych. 

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: ustala się nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości: 

1) 5m od linii rozgraniczającej ulicy ozna-
czonej symbolem 2.KD-L; 

2) 5m od linii rozgraniczającej ulicy ozna-
czonej symbolem 3.KD-L. 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 800m² - w przypadku realizacji na 
jednej działce budynku mieszkalnego 
wolno stojącego i ewentualnie usłu-
gowego, 
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b) 300m² - w przypadku realizacji na 
jednej działce jednego budynku w za-
budowie bliŝniaczej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 25m - w przypadku realizacji na jednej 
działce budynku mieszkalnego wolno 
stojącego i ewentualnie budynku 
usługowego, 

b) 16m - w przypadku realizacji na jednej 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 2 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 40%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący: 

a) 0.8 dla zabudowy mieszkaniowej 
wolno stojącej i usługowej, 

b) 1.0 dla zabudowy bliŝniaczej; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

7. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-

cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-
we wycofanie w głąb działki, w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód, tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m; 

4) ogrodzenie powinno być aşurowe, co 
najmniej powyşej 0,6m od poziomu te-
renu; 

5) zakazuje się realizacji betonowych ogro-
dzeń prefabrykowanych. 

8. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana; 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 
1,5m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednym budynku nie przekroczy 3m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy, re-
klama umieszczona zostanie w miej-
scu przewidzianym na ten cel w pro-
jekcie technicznym budynku. 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 
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9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 

technicznej zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

10. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L i 3.KD-L; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 
4.MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem terenu 4.MN 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, realizowana w formie zabudowy bliŝ-
niaczej i szeregowej. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych, realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 

a) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 
2.KD-L, 

b) 5m od linii rozgraniczającej drogi 
6.KDW; 

2) w przypadku realizacji zabudowy szere-
gowej ustala się, şe w jednym zespole 
moşe być maksymalnie 6 budynków. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 400m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej, 

b) 180m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 16,0m - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej, 

b) 7,0m - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 40%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
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mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-
we wycofanie w głąb działki, w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód, tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej, oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana; 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 1m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednej działce budowlanej nie prze-
kroczy 1m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy rekla-
ma umieszczona zostanie w miejscu 
przewidzianym na ten cel w projekcie 
technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ist-
niejącej drogi 6.KDW; 

2) ustala się zachowanie oraz zakaz zawę-
şania drogi wewnętrznej, pełniącej rolę 
drogi poşarowej oznaczonej na rysunku 
planu; 

3) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 
5.MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem terenu 5.MN 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, realizowana w formie zabudowy bliŝ-
niaczej i szeregowej. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych, realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
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czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogi 6.KDW; 

2) w przypadku realizacji zabudowy szere-
gowej ustala się, şe w jednym zespole 
moşe być maksymalnie 6 budynków. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 400m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej, 

b) 180m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 16m - w przypadku realizacji na dział-
ce jednego budynku w zabudowie 
bliŝniaczej, 

b) 7m - w przypadku realizacji na działce 
jednego budynku w zabudowie sze-
regowej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 40%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 

od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-
we wycofanie w głąb działki, w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód, tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej, oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 1m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednej działce budowlanej nie prze-
kroczy 1m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy rekla-
ma umieszczona zostanie w miejscu 
przewidzianym na ten cel w projekcie 
technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 
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4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ist-
niejącej drogi oznaczonej symbolem 
6.KDW; 

2) ustala się zachowanie oraz zakaz zawę-
şania drogi wewnętrznej, pełniącej rolę 
drogi poşarowej oznaczonej na rysunku 
planu; 

3) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 
6.MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem terenu 6.MN 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
realizowana w formie zabudowy bliŝniaczej 
i szeregowej. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) dopuszcza się na terenie realizację urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych, realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-

zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości 5m od linii rozgranicza-
jącej drogi 6.KDW; 

2) w przypadku realizacji zabudowy szere-
gowej ustala się, şe w jednym zespole 
moşe być maksymalnie 6 budynków. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 400m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej, 

b) 180m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 16m - w przypadku realizacji na dział-
ce jednego budynku w zabudowie 
bliŝniaczej, 

b) 7m - w przypadku realizacji na działce 
jednego budynku w zabudowie sze-
regowej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 40%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 
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8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego, 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-
we wycofanie w głąb działki w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej, oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać1,8m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 1m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednej działce budowlanej nie prze-
kroczy 1m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy, re-
klama umieszczona zostanie w miej-
scu przewidzianym na ten cel w pro-
jekcie technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od 
drogi oznaczonej symbolem 6.KDW; 

2) ustala się zachowanie oraz zakaz zawę-
şania drogi wewnętrznej, pełniącej rolę 
drogi poşarowej oznaczonej na rysunku 
planu; 

3) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 
7.MN/U. 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawo-
wym terenu 7.MN/U jest zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna realizowana w for-
mie zabudowy wolno stojącej oraz zabudo-
wy bliŝniaczej. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniają-
cym terenu 7.MN/U są usługi podstawowe, 
realizowane na jednej działce z budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym wolno stoją-
cym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) w przypadku realizacji w bryle wolnosto-
jącego budynku mieszkalnego lokalu 
usługowego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, nakazuje się ograniczenie ich 
profilu do usług podstawowych; 
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3) na kaşdej działce budowlanej moşna zre-
alizować maksymalnie jeden budynek 
usługowy; 

4) powierzchnia zabudowy budynku usłu-
gowego nie moşe przekroczyć 30% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkal-
nego, zrealizowanego na tej samej dział-
ce budowlanej; 

5) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

6) zakazuje się lokalizacji wolno stojących 
budynków gospodarczych i garaşowych. 

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: ustala się nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 5m od 
linii rozgraniczającej ulicy 2.KD-L. 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 800m² - w przypadku realizacji na 
jednej działce budynku mieszkalnego 
wolno stojącego i ewentualnie usłu-
gowego, 

b) 400m² - w przypadku realizacji na 
jednej działce jednego budynku w za-
budowie bliŝniaczej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 25m - w przypadku realizacji na jednej 
działce budynku mieszkalnego wolno 
stojącego i ewentualnie budynku 
usługowego, 

b) 16m - w przypadku realizacji na jednej 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 10,5m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu, licząc od po-
ziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 50%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący: 

a) 0.8 dla zabudowy mieszkaniowej 
wolno stojącej i usługowej; 

b) 1.0 dla zabudowy bliŝniaczej; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów; 

7. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-
we wycofanie w głąb działki, w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej, oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 
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3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m; 

4) ogrodzenie powinno być aşurowe co 
najmniej powyşej 0,6m od poziomu te-
renu; 

5) zakazuje się realizacji betonowych ogro-
dzeń prefabrykowanych. 

8. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 
1,5m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednym budynku nie przekroczy 3m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy, re-
klama umieszczona zostanie w miej-
scu przewidzianym na ten cel w pro-
jekcie technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

10. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od uli-
cy oznaczonej symbolem 2.KD-L; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.U: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawo-
wym terenu 8.U są: 

1) usługi administracji, turystyki i kultury, o 
maksymalnej powierzchni uşytkowej do 
1500m²; 

2) usługi handlu o powierzchni sprzedaşy 
do 1.000m2. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) dopuszcza się na terenie realizację urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych, realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych, dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych oraz z wyjątkiem 
inwestycji wskazanych w ust. 1, w tym 
parkingów samochodowych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: ustala się nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości: 

1) 5m od linii rozgraniczającej ulicy ozna-
czonej symbolem 1.KD-G/KD-Z; 
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2) 5m od linii rozgraniczającej ulicy ozna-
czonej symbolem 4.KD-D. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą 800m2; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą 20m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 10,5m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu licząc od po-
ziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się maksymalną długość elewacji 
frontowej budynków zlokalizowanych 
wzdłuş ulicy 1.KD-G/KD-Z na 30m; 

5) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 30%; 

6) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 60%; 

7) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.5; 

8) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

9) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na elewacjach frontowych budynków 
połoşonych wzdłuş ulicy 1.KD-G/KD-Z 
ustala się nakaz stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, 

b) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się: 

a) ich miejscowe wycofanie w głąb 
działki, w przypadku konieczności 
ominięcia istniejących przeszkód, tj. 

drzew lub urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz w miejscach sytu-
owania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

b) wycofanie ogrodzeń wzdłuş ulicy 
1.KD-G/KD-Z do linii elewacji, pod 
warunkiem realizacji pomiędzy linią 
rozgraniczającą, a linią elewacji 
miejsc parkingowych przeznaczonych 
dla klientów usług lub innej prze-
strzeni ogólnodostępnej; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się reklam wolno stojących na 
całym obszarze objętym planem, z wy-
jątkiem: 

a) reklam na działkach przylegających 
do ulicy 1.KD-G/KD-Z, pod warun-
kiem, şe: 

- na jednej działce o minimalnej sze-
rokości frontu 20m powstanie 
maksymalnie jedna taka reklama o 
powierzchni do 4m2 i wysokości 
całej konstrukcji do 10m, 

- treść reklamy będzie związana z 
działalnością gospodarczą prowa-
dzoną na działce budowlanej, na 
której reklama zostanie zrealizo-
wana, 

b) znaków informacyjnych o powierzch-
ni do 1m2, skoordynowanych z wej-
ściami i wjazdami do budynków, in-
formujących o funkcjach poszczegól-
nych budynków lub ich części; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana; 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 
1,5m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednym budynku nie przekroczy 6m2, 
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e) w przypadku nowej zabudowy, re-
klama umieszczona zostanie w miej-
scu przewidzianym na ten cel w pro-
jekcie technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od  
ulic oznaczonych symbolami 1.KD-G  
i 4.KD-D; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej,  
wg zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 
9.MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem terenu 9.MN 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
realizowana w formie zabudowy bliŝniaczej 
lub szeregowej. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych, realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 

a) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 
4.KD-D, 

b) 4m od linii rozgraniczającej drogi 
6.KDW; 

2) w przypadku realizacji zabudowy szere-
gowej ustala się, şe w jednym zespole 
moşe być maksymalnie 6 budynków. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 400m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej, 

b) 130m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 16m - w przypadku realizacji na dział-
ce jednego segmentu w zabudowie 
bliŝniaczej, 

b) 7m - w przypadku realizacji na działce 
jednego budynku dwulokalowego w 
zabudowie szeregowej, 

c) 6m - w przypadku realizacji na działce 
jednego budynku jednolokalowego w 
zabudowie szeregowej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 10,5m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu, licząc od po-
ziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy: 
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a) 30% dla zabudowy szeregowej, 

b) 40% dla zabudowy bliŝniaczej; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać: 

a) 50% dla zabudowy szeregowej, 

b) 40% dla zabudowy bliŝniaczej; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego, 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) zakazuje się realizacji ogrodzeń od stro-
ny drogi 6.KDW; 

2) ogrodzenia od strony pozostałych dróg i 
ulic powinny być sytuowane w linii roz-
graniczającej, z tym şe dopuszcza się ich 
miejscowe wycofanie w głąb działki w 
przypadku konieczności ominięcia istnie-
jących przeszkód, tj. drzew lub urządzeń 
infrastruktury technicznej, oraz w miej-
scach sytuowania bram wjazdowych 
przy drogach o szerokości mniejszej niş 
10m; 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

4) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 1m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednej działce budowlanej nie prze-
kroczy 1m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy rekla-
ma umieszczona zostanie w miejscu 
przewidzianym na ten cel w projekcie 
technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od 
drogi oznaczonej symbolem 6.KDW; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 
10.MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem terenu 10.MN 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, realizowana w formie zabudowy bliŝ-
niaczej lub szeregowej. 
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2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-

rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych, realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 

a) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 
4.KD-D, 

b) 4m od linii rozgraniczającej drogi 
6.KDW; 

2) w przypadku realizacji zabudowy szere-
gowej ustala się, şe w jednym zespole 
moşe być maksymalnie 6 budynków. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 400m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej, 

b) 130m² - w przypadku realizacji na 
działce jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 16m - w przypadku realizacji na dział-
ce jednego budynku w zabudowie 
bliŝniaczej, 

b) 7m - w przypadku realizacji na działce 
jednego budynku dwulokalowego w 
zabudowie szeregowej, 

c) 6m - w przypadku realizacji na działce 
jednego budynku jednolokalowego w 
zabudowie szeregowej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 10,5m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu, licząc od po-
ziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy: 

a) 30% dla zabudowy szeregowej, 

b) 40% dla zabudowy bliŝniaczej; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać: 

a) 50% dla zabudowy szeregowej, 

b) 40% dla zabudowy bliŝniaczej; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) zakazuje się realizacji ogrodzeń od stro-
ny drogi 6.KDW; 

2) ogrodzenia od strony pozostałych dróg i 
ulic powinny być sytuowane w linii roz-
graniczającej, z tym şe dopuszcza się ich 
miejscowe wycofanie w głąb działki w 
przypadku konieczności ominięcia istnie-
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jących przeszkód tj. drzew lub urządzeń 
infrastruktury technicznej, oraz w miej-
scach sytuowania bram wjazdowych; 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

4) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana; 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 1m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednej działce budowlanej nie prze-
kroczy 1m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy rekla-
ma umieszczona zostanie w miejscu 
przewidzianym na ten cel w projekcie 
technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od 
drogi oznaczonej symbolem 6.KDW; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 
11.MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem terenu 11.MN 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, realizowana w formie zabudowy wolno 
stojącej lub zabudowy bliŝniaczej. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

2) w przypadku realizacji w bryle budynku 
mieszkalnego wolno stojącego lokalu 
usługowego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, nakazuje się ograniczenie ich 
profilu do usług podstawowych; 

3) zakazuje się lokalizacji wolno stojących 
budynków gospodarczych i garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: ustala się nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości: 

1) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 2.KD-L, 

2) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 4.KD-D. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 800m2 – w przypadku realizacji na 
jednej działce budynku mieszkalnego 
wolno stojącego, 
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b) 400m2 - w przypadku realizacji na 
jednej działce jednego budynku w za-
budowie bliŝniaczej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 25m – w przypadku realizacji na jed-
nej działce budynku mieszkalnego 
wolno stojącego, 

b) 16m - w przypadku realizacji na jednej 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 10,5m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu, licząc od po-
ziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 40%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący: 

a) 0.8 dla zabudowy mieszkaniowej 
wolno stojącej, 

b) 1.0 dla zabudowy bliŝniaczej; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-

we wycofanie w głąb działki w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej, oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m; 

4) ogrodzenie powinno być aşurowe co 
najmniej powyşej 0,6m od poziomu te-
renu; 

5) zakazuje się realizacji betonowych ogro-
dzeń prefabrykowanych. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 1m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednej działce budowlanej nie prze-
kroczy 1m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy, re-
klama umieszczona zostanie w miej-
scu przewidzianym na ten cel w pro-
jekcie technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 
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8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 

technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdzia-
łu 6 z zakresu szczegółowych zasad uzbro-
jenia terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L i 4.KD-D; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 
12.U/MN: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawo-
wym terenu 12.U/MN są: 

1) usługi administracji, turystyki i kultury, o 
maksymalnej powierzchni uşytkowej do 
1.500m²; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojąca. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, w tym zabudowy 
mieszkaniowej połoşonej w odległości 
mniejszej niş 50m od linii rozgraniczają-
cej ulicy 1.KD-G/KD-Z, z prawem do re-
montu, przebudowy, nadbudowy i roz-
budowy; 

2) w przypadku realizacji w bryle budynku 
mieszkalnego lokalu usługowego, zgod-
nie z przepisami odrębnymi, nakazuje się 
ograniczenie ich profilu do usług pod-
stawowych; 

3) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

4) zakazuje się lokalizacji budynków gara-
şowych, realizowanych w formie boksów 
garaşowych. 

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych oraz z wyjątkiem 
inwestycji wskazanych w ust. 1; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 

a) 4m od linii rozgraniczającej z ulicy 
oznaczonej symbolem 1.KD-G/KD-Z, 

b) 5m od linii rozgraniczającej z ulicy 
oznaczonej symbolem 4.KD-D, 

c) 5m od linii rozgraniczającej z ulicy 
oznaczonej symbolem 5.KD-D; 

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy dla funkcji mieszkaniowej, w odle-
głości 50m od linii rozgraniczającej ulicy 
oznaczonej symbolem 1.KD-G/KD-Z. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą 800m2; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą 20m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się maksymalna długość elewacji 
frontowej budynków zlokalizowanych 
wzdłuş ulicy 1.KD-G/KD-Z na 30m; 

5) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 30%; 

6) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 60%; 

7) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.5; 

8) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

9) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na elewacjach frontowych budynków 
połoşonych wzdłuş ulicy 1.KD-G/KD-Z, 
ustala się nakaz stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, 
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b) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni. 

6. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się: 

a) ich miejscowe wycofanie w głąb 
działki w przypadku konieczności 
ominięcia istniejących przeszkód tj. 
drzew lub urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz w miejscach sytu-
owania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

b) wycofanie ogrodzeń wzdłuş ulicy 
1.KD-G/KD-Z do linii elewacji pod wa-
runkiem realizacji pomiędzy linią roz-
graniczającą, a linią elewacji miejsc 
parkingowych przeznaczonych dla 
klientów usług lub innej przestrzeni 
ogólnodostępnej; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8 m. 

7. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się reklam wolno stojących na 
całym obszarze objętym planem, z wy-
jątkiem: 

a) reklam na działkach przylegających 
do ulicy 1.KD-G/KD-Z, pod warun-
kiem, şe: 

- na jednej działce o minimalnej sze-
rokości frontu 20m powstanie 
maksymalnie jedna taka reklama o 
powierzchni do 4m2 i wysokości 
całej konstrukcji do 10m; 

- treść reklamy będzie związana z 
działalnością gospodarczą prowa-
dzona na działce budowlanej, na 
której reklama zostanie zrealizo-
wana; 

 

b) znaków informacyjnych o powierzch-
ni do 1m2, skoordynowanych z wej-
ściami i wjazdami do budynków, in-
formujących o funkcjach poszczegól-
nych budynków lub ich części; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzona, 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 
1,5m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednym budynku nie przekroczy 3m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy, re-
klama umieszczona zostanie w miej-
scu przewidzianym na ten cel w pro-
jekcie technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ulic 
oznaczonych symbolami 1.KD-G/KD-Z, 
4.KD-D i 5.KD-D; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 
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§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 
13.MN/U. 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawo-
wym terenu 13.MN/U jest zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, realizowana w 
formie zabudowy wolno stojącej oraz zabu-
dowy bliŝniaczej. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniają-
cym terenu 13.MN/U są usługi podstawo-
we, realizowane na jednej działce z budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym wolno 
stojącym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia w uşyt-
kowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na 
terenie zabudowy, z prawem do remon-
tu, przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy; 

2) w przypadku realizacji w bryle budynku 
mieszkalnego wolno stojącego lokalu 
usługowego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, nakazuje się ograniczenie ich 
profilu do usług podstawowych; 

3) na kaşdej działce budowlanej moşna zre-
alizować maksymalnie jeden budynek 
usługowy; 

4) powierzchnia zabudowy budynku usłu-
gowego nie moşe przekroczyć 30% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkal-
nego, zrealizowanego na tej samej dział-
ce budowlanej; 

5) dopuszcza się na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnętrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów, niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu; 

6) zakazuje się lokalizacji wolno stojących 
budynków gospodarczych i garaşowych. 

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem elementów nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy ha-
łasu z przepisów odrębnych, w związku z 
czym przyjmuje się kwalifikację terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo – usługową. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: ustala się nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości: 

1) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 2.KD-L; 

2) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 4.KD-D; 

3) 5m od linii rozgraniczającej ulicy 5.KD-D. 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaŝ-
niki i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej wynoszącą: 

a) 800m² - w przypadku realizacji na jednej 
działce budynku mieszkalnego wolno 
stojącego i ewentualnie usługowego, 

b) 400m² - w przypadku realizacji na jednej 
działce jednego budynku w zabudowie 
bliŝniaczej; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu 
działki budowlanej wynoszącą: 

a) 25m - w przypadku realizacji na jednej 
działce budynku mieszkalnego wolno 
stojącego i ewentualnie budynku 
usługowego, 

b) 16m - w przypadku realizacji na jednej 
działce jednego budynku w zabudo-
wie bliŝniaczej; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu, 
licząc od poziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 50%; 

5) ustala się, şe maksymalna powierzchnia 
zabudowy nie moşe przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący: 

a) 0.8 dla zabudowy mieszkaniowej 
wolno stojącej i usługowej; 

b) 1.0 dla zabudowy bliŝniaczej; 

7) ustala się realizację dachów spadzistych, 
o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 25º - 40º; 

8) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) na powierzchniach tynkowanych i 
wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów pa-
stelowych o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale 
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od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatyczności, 
przy czym dopuszcza się stosowanie 
odcieni z przedziału powyşej 2020, 
lecz wyłącznie na niewielkich frag-
mentach ścian budynku, tj. nie prze-
kraczających 10% ich powierzchni, 

b) w przypadku stosowania szlachet-
nych materiałów elewacyjnych, do-
puszcza się stosowanie ich natural-
nych kolorów. 

7. Ustala się zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczają-
cej, z tym şe dopuszcza się ich miejsco-
we wycofanie w głąb działki w przypad-
ku konieczności ominięcia istniejących 
przeszkód tj. drzew lub urządzeń infra-
struktury technicznej, oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych przy dro-
gach o szerokości mniejszej niş 10m; 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m; 

4) ogrodzenie powinno być aşurowe, co 
najmniej powyşej 0,6m od poziomu te-
renu; 

5) zakazuje się realizacji betonowych ogro-
dzeń prefabrykowanych. 

8. Ustala się zasady dotyczące reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno sto-
jących; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, 
szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe: 

a) treść reklamy będzie związana z dzia-
łalnością gospodarczą prowadzoną 
na działce budowlanej, na której re-
klama zostanie zrealizowana, 

b) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

c) wysokość reklamy nie przekroczy 
1,5m, 

d) łączna powierzchnia reklamowa na 
jednym budynku nie przekroczy 3m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy rekla-
ma umieszczona zostanie w miejscu 

przewidzianym na ten cel w projekcie 
technicznym budynku; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem, şe będą one 
płasko przytwierdzone do ściany budyn-
ków na wysokości pierwszej kondygna-
cji; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycz-
nych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, tj. latarniach, 
słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach. 

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
6 z zakresu szczegółowych zasad uzbrojenia 
terenu. 

10. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od uli-
cy oznaczonej symbolem 2.KD-L, 4.KD-D 
i 5.KD-D; 

2) miejsca postojowe naleşy lokalizować na 
terenie własnej działki budowlanej, wg 
zasad ustalonych w § 33. 

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wysokości 15%. 

Rozdział 5. 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 29.1. Układ drogowo - uliczny stanowią uli-
ce główna, lokalne i dojazdowe oraz droga we-
wnętrzna. 

2. W obszarze ustala się następujące elemen-
ty układu komunikacyjnego: 

1) droga oznaczona symbolem 1.KD-G/KD-Z, dla 
której ustala się: 

a) jedynie południową linię rozgraniczającą 
oraz część pasa drogowego – zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, 

b) klasę drogi głównej z nakazem jej obnişe-
nia do klasy ulicy zbiorczej, po przełoşeniu 
śladu drogi krajowej nr 79 na obwodnicę, 

c) moşliwość realizacji kiosków w rejonie 
przystanków komunikacji autobusowej, tj. 
w promieniu 50m od przystanku, licząc od 
najdalej wysuniętego elementu zatoki au-
tobusowej, przy czym w rejonie 1 przy-
stanku komunikacji publicznej moşliwa 
jest lokalizacja wyłącznie 1 kiosku, 
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d) nakaz realizacji chodnika po południowej 
stronie jezdni, 

e) moşliwość realizacji ścieşki rowerowej 
wzdłuş chodnika, 

f) moşliwość realizacji zatok parkingowych 
po południowej stronie jezdni po obnişe-
niu klasy drogi do zbiorczej; 

2) ulica oznaczona symbolem 2.KD-L, dla której 
ustala się: 

a) szerokość pasa drogowego od 12m do 
16m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy lokalnej, 

c) nakaz realizacji chodnika po obu stronach 
jezdni, 

d) moşliwość realizacji ścieşki rowerowej 
jednostronnie, 

e) moşliwość realizacji zatok parkingowych 
jednostronnie lub naprzemiennie po obu 
stronach jezdni; 

3) ulica oznaczona symbolem 3.KD-L, dla której 
ustala się: 

a) jedynie wschodnią linię rozgraniczającą 
oraz część pasa drogowego o zmiennej 
szerokości – zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu, 

b) klasę ulicy lokalnej, 

c) włączenie do ulicy 1.KD-G/KD-Z poprzez 
skrzyşowanie na pełnych relacjach, 

d) nakaz realizacji chodnika po wschodniej 
stronie jezdni, 

e) moşliwość realizacji ścieşki rowerowej 
jednostronnie, 

f) moşliwość realizacji zatok parkingowych 
w miejscach, gdzie szerokość ulicy w li-
niach rozgraniczających wynosi co naj-
mniej 15m; 

4) ulica oznaczona symbolem 4.KD-D, dla której 
ustala się: 

a) szerokość 10m w liniach rozgraniczają-
cych, 

b) klasę ulicy dojazdowej, 

c) włączenie do ulicy 1.KD-G/KD-Z poprzez 
skrzyşowanie na pełnych relacjach, 

d) nakaz realizacji chodnika obustronnie, 

5) ulica oznaczona symbolem 5.KD-D, dla której 
ustala się: 

a) szerokość 10m w liniach rozgraniczają-
cych, 

b) klasę ulicy dojazdowej, 

c) nakaz realizacji chodnika obustronnie; 

6) droga oznaczona symbolem 6.KDW, dla któ-
rej ustala się: 

a) szerokość 5m, 6m i 10m w liniach rozgra-
niczających – zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nakaz spełnienia wymogów przeciwpoşa-
rowych. 

§ 30.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
ulic ustala się pasy terenu określone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu. 

2. Zachowuje się dojazdy, wg stanu istnieją-
cego na terenach, których zainwestowanie 
uniemoşliwia ich przebudowę. 

3. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych 
nie oznaczonych na rysunku planu, ustala się 
minimalną szerokość: 

1) 5m – dla zespołów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, realizowanych na terenach 
9.MN i 10.MN, pod warunkiem nierealizowa-
nia ogrodzeń od strony takiej drogi; 

2) 8m dla dróg na pozostałych terenach. 

§ 31.1. Dla terenów dróg publicznych ustala 
się: 

1) nakaz stosowania w granicach jednego tere-
nu jednakowych elementów wyposaşenia 
powtarzalnego, takiego jak ławki, latarnie, 
kosze na śmieci, donice kwietnikowe, barier-
ki, słupki; 

2) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i pie-
szego; 

3) nakaz dostosowania urządzeń słuşących do 
ruchu pieszego, tj. chodniki, pochylnie, scho-
dy czy przejścia przez jezdnie, do potrzeb 
osób niepełnosprawnych; 

4) zakaz pozostawiania nie urządzonych po-
wierzchni, tj. powierzchni z zielenią nie urzą-
dzoną, jezdni i chodników bez nawierzchni. 

2. Dla terenów dróg publicznych ustala się 
następujące zasady lokalizacji kiosków: 

1) sytuowanie kiosków dopuszcza się wyłącznie 
na terenie drogi 1.KD-G/KD-Z, w rejonie przy-
stanków komunikacji publicznej, tj. w pro-
mieniu 50 m od przystanku licząc od najdalej 
wysuniętego elementu zatoki autobusowej; 

2) obowiązuje stosowanie kiosków o rzucie pro-
stokątnym lub wpisującym się w prostokąt, 
bez jakichkolwiek przybudówek; 

3) wysokość kiosku nie moşe przekraczać 2,8m. 
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3. Dla terenów dróg publicznych ustala się 
następujące zasady lokalizacji reklam: 

1) zakazuje się realizacji reklam wolno stoją-
cych; 

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam, szyldów 
i znaków informacyjno - plastycznych na 
ogrodzeniach i obiektach małej architektury 
pod warunkiem, şe: 

a) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 1,5m2, 

b) wysokość reklamy nie przekroczy 1m; 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów na kioskach 
pod warunkiem, şe będą one płasko przy-
twierdzone do ściany budynków; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyldów i 
znaków informacyjno - plastycznych: 

a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktu-
ry technicznej, tj. latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach; 

5) ustalenia pkt. 1-4 nie dotyczą gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

§ 32. Na terenach układu komunikacyjnego, 
wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego 
realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób 
uşytkowania. 

§ 33.1. Potrzeby w zakresie parkowania inwe-
storzy i właściciele posesji zapewniają, na tere-
nie działki, na której realizowana jest inwestycja, 
w liczbie wynikającej z ustalonych wskaŝników, 
o których mowa w ust. 2. 

2. Ustala się następujące minimalne wskaŝni-
ki miejsc postojowych dla parkingów i garaşy: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej – 2 miejsca parkingowe na 
kaşdy lokal mieszkalny; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
bliŝniaczej– 2 miejsca parkingowe na kaşdy 
lokal mieszkalny; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregowej – 1,5 miejsca parkingowe na kaş-
dy lokal mieszkalny; 

4) dla zabudowy usługowej – 1 miejsce parkin-
gowe na kaşde rozpoczęte 40m2 powierzchni 
uşytkowej, jednak nie mniej niş 3 miejsca 
parkingowe na lokal usługowy. 

 

 

Rozdział 6 
Ogólne zasady dotyczące  

infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 34.1. W liniach rozgraniczających dróg na-
leşy rezerwować tereny dla sieci infrastruktury 
technicznej. 

2. W przypadku braku moşliwości prowadze-
nia sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych i wewnętrznych, dopuszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny przeznaczone na inne cele. 

3. Dopuszcza się lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej, takich jak: stacje transfor-
matorowe, podziemne przepompownie ścieków, 
czy stacje telekomunikacyjne na podstawie 
opracowań technicznych, na całym obszarze 
objętym planem bez konieczności zmiany niniej-
szego planu, pod warunkiem, şe ewentualna 
uciąşliwość tychşe obiektów nie będzie wykra-
czać poza granice działki budowlanej, do której 
inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 35.1. Ustala się zaopatrzenie obszaru obję-
tego planem z miejskiej sieci wodociągowej, w 
oparciu o istniejące ujęcia wody połoşone poza 
obszarem objętym planem. 

2. Ustala się, şe dla zapewnienia pewności 
dostawy wody, sieć wodociągowa projektowana 
będzie w układzie zamkniętym, pierścieniowym. 

3. Ustala się stosowanie hydrantów naziem-
nych. 

§ 36.1. Ustala się objęcie systemem gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej, istniejącej i projek-
towanej zabudowy. 

2. Zakazuje się wprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych lub do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów ściekowych. 

§ 37. W zakresie zagospodarowania wód 
opadowych: 

1) dla terenów dróg publicznych, plan ustala 
docelowo odprowadzenie wód opadowych 
do sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnie-
niem ustaleń pkt 2; 

2) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z ulic układu podstawowego 
powinny być odprowadzane poprzez system 
studni chłonnych do gruntu bądŝ teş do 
otwartych rowów przydroşnych; 
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3) dla pozostałych terenów ustala się obowiązek 

zagospodarowywania wód opadowych po-
wierzchniowo w granicach działki budowla-
nej; 

4) zakazuje się odprowadzania wód opadowych 
z działek na sąsiednie tereny i ulice; 

5) wody opadowe z powierzchni zanieczyszczo-
nych o trwałej nawierzchni, w szczególności z 
powierzchni dróg i parkingów, muszą zostać 
podczyszczone przed odprowadzeniem do 
zbiornika retencyjnego, rowów melioracyj-
nych lub przydroşnych. 

§ 38.1. Ustala się zaopatrzenie obszaru planu 
w energię elektryczną, w oparciu o istniejące i 
projektowane linie SN i NN oraz istniejące i pro-
jektowane stacje elektroenergetyczne SN/NN, na 
warunkach określonych przez zarządzającego 
siecią. 

2. Ustala się, şe wszystkie nowo realizowane 
linie elektroenergetyczne SN i NN oraz przyłącza 
do budynków i budowli będą realizowane jako 
linie kablowe. 

3. Ustala się przebudowę istniejącej napo-
wietrznej sieci NN i SN na sieć kablową, prowa-
dzoną w ulicach, z dopuszczeniem w wyjątko-
wych przypadkach, w sytuacji braku moşliwości 
poszerzenia ulicy, prowadzenia sieci przez tere-
ny prywatne. 

4. Dopuszcza się zachowanie istniejących sie-
ci napowietrznych, do czasu ich przebudowy lub 
modernizacji. 

5. Dopuszcza się realizowanie przyłączy do 
budynków jako przyłączy napowietrznych reali-
zowanych od linii istniejących, do czasu przebu-
dowy tych linii. 

6. Dopuszcza się lokalizację stacji transforma-
torowych dla nowych inwestycji na całym ob-
szarze objętym planem. 

§ 39.1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy w 
gaz ziemny do celów gospodarczych i grzew-
czych, w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć 
średniego ciśnienia, na warunkach określonych 
przez zarządzającego siecią. 

 

2. Ustala się zasadę prowadzenia projekto-
wanych gazociągów w pasach drogowych wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi. 

3. Wokół gazociągów obowiązują odległości 
podstawowe, zgodne z warunkami wynikający-
mi z przepisów odrębnych. 

§ 40.1. Ustala się wywóz nieczystości stałych 
na składowisko odpadów komunalnych. 

2. Ustala się obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej ilości miejsca dla pojemników na od-
pady w granicach działki oraz obowiązek segre-
gowania i wywoşenia tych odpadów. 

§ 41.1. Ustala się, şe istniejące i projektowane 
budynki będą posiadały własne, indywidualne 
ŝródła ciepła. 

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obsza-
rze objętym planem, w oparciu o instalacje 
grzewcze ekologicznie czyste. 

3. Dopuszcza się realizację zbiorczego syste-
mu ciepłowniczego. 

Rozdział 7 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 42. Dla terenu objętego planem do spraw 
wszczętych przed dniem wejścia w şycie planu, 
a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje 
się ustalenia planu. 

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 44. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 124 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 
474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 130, poz. 871. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/60/2011 

Rady Miejskiej Góry Kalwarii 
z dnia 29 marca 2011r. 

 
Wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – „Osiedle Sportowa” 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. 
 

Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 

Treść uwag Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga 
dotyczy 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmistrza  
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej  
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 4.11.2009r. Jan Kaczmarek Wnosi o likwidację 
planowanej drogi 
oznaczonej symbolem 
4KDD 

dz. nr 55 Dla terenu 4KDD plan ustala: 

- szerokość 10m w liniach rozgraniczających 

- klasę ulicy dojazdowej 

- włączenie do ulicy 1KD-G/KD-Z poprzez skrzyşowanie na 
pełnych relacjach 

- nakaz realizacji chodnika obustronnie 

 Uwaga nieuwzględ-
niona 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Uzasadnienie 
dołączono do 
uchwały 

3. 19.10.2009r. Krystyna Tadeusz 
Iwaniccy 

Wnoszą o 
przeznaczenie działki 
41/3 pod „usługi 
produkcyjne, 
konsumpcyjne  
i ogólnospołeczne” 

dz. nr 41/3 Dla terenu 1.U/MN plan ustala: 

- realizację usług administracji, turystyki i kultury,  
o maksymalnej powierzchni uşytkowej do 1500m²; 

- realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w formie wolnostojącej, w min. odległości 50,0 metra od 
ul. Pijarskiej; 

- dopuszczenie realizacji usług podstawowych jako 
wbudowanych, 

- minimalną powierzchnię działki budowlanej – 
odpowiednio 800, 

- min. szerokość frontu działki –20,0m 

- maksymalną wysokość 3 kondygnacji, 

- min. powierzchnię biologicznie czynną – 30%, 

- intensywność zabudowy – 1,5 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Podstawowe 
przeznaczenie terenu  
1.U/MN  naleşy 
poszerzyć o usługi 
gastronomii, handlu, 
zdrowia. 

 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona. 

Nie dopuszcza się 
„usług produkcji” 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie 
dotyczącym zmiany 
przeznaczenia 
działki nr 41/3 na 
„usługi 
produkcyjne, 
konsumpcyjne i 
ogólnospołeczne” 

Nie dopuszcza się 
„usług produkcji” 

Uzasadnienie 
dołączono do 
uchwały 

Dla terenu 2.MN plan ustala: 

- realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w formie wolnostojącej, bliŝniaczej i szeregowej, 

- minimalną powierzchnię działki budowlanej – 
odpowiednio 800, 400 i 180m2, 

- min. szerokość frontu działki – odpowiednio 25,0 i 
16,0m; 

- maksymalną wysokość 3 kondygnacji, 

- min. powierzchnię biologicznie czynną – 40%, 

- intensywność zabudowy – od 0,8 do 1.0 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Dla terenu 2.MN  
naleşy wpisać 
dopuszczenie usług 
podstawowych, 
handlu i gastronomii, 
w lokalach 
stanowiących część 
budynku zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej w 
formie wolnostojącej, 
wydzielonych zgodnie 
z odrębnymi 
przepisami 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/60/2011 

Rady Miejskiej Góry Kalwarii 
z dnia 29 marca 2011r. 

 
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy. 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg pu-
blicznych, w tym wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi za-
bezpieczeniami technicznymi, zmniejszającymi uciąşliwość w rozumieniu przepisów ochrony środo-
wiska, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w, lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 
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§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, naleşące do zadań własnych gminy, to realizacja 
dróg publicznych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komu-
nalnej i ochronie środowiska. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się po-
stępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki 
(określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, 
poz. 627 z póŝn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określo-
ne w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo ener-
getyczne (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z póŝn. zm.). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w 
§ 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝniejszymi zmianami) przy czym: 

- wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej, 

- wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu miasta i gminy, uchwala się w uchwale budşetowej; 

- inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy, ujmowane są w wykazie stano-
wiącym załącznik do uchwały budşetowej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budşetu miasta i gminy lub na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, finansowane będą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dnia 7 czerwca 
2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w 
oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wo-kanalizacyjnej lub przez budşet miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych, finansowane będą na podstawie art. 7 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z póŝn. 
zm.). 
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UCHWAŁA Nr IV/15/2011 

RADY GMINY W SZREŃSKU 

z dnia 16 lutego 2011 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
oraz art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-

wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266,z póŝn. 
zm.) Rada Gminy w Szreńsku uchwala, co na-
stępuje: 


