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UCHWA£A Nr XXXII/380/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejo-
wych i granic miasta Leszna

Poz. 2116

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó�niejszymi zmianami) po stwier-
dzeniu zgodno�ci ustaleñ niniejszej uchwa³y ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Leszna, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XIX/210/2000 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 roku, i jego zmianami
przyjêtymi uchwa³¹ nr XXXVIII/476/2006 Rady Miejskiej Lesz-
na z dnia 29 czerwca 2006 roku i uchwa³¹ nr XIX/215/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku oraz w
zwi¹zku z uchwa³¹ Nr X/110/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna,
Rada Miejska Leszna uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne.

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic
miasta Leszna, zwany dalej planem.

1) za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y jest rysunek planu
w skali 1:2000;

2) za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y jest rozstrzygniê-
cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych;

3) za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y jest rozstrzygniê-
cie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego;

§2. 1.Plan obejmuje obszar w pó³nocno-zachodniej czê�ci
miasta Leszna, po³o¿ony pomiêdzy ul. Chopina, torami kole-
jowymi oraz po³udniowymi granicami miasta Leszna.

2. Granicê obszaru objêtego planem okre�lono na rysun-
ku planu w skali 1:2000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§3. 1.Ustaleniami planu objêto tereny wyznaczone w ry-
sunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym prze-

znaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz gra-
nicami opracowania, których funkcje okre�lono poni¿ej:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - rezy-
dencjonalnej, oznaczone symbolem MNr;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug,
oznaczone symbolem MN/U;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem MW;

5) tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem wbudowa-
nych lokali mieszkalnych, oznaczone symbolem U/MN;

6) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem U;

7) tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi o�wiaty i kultury,
oznaczone symbolem UO;

8) tereny kultu religijnego, oznaczone symbolem UK;

9) tereny sportu, rekreacji i turystyki, oznaczone symbolem
US/UT;

10) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC;

11) teren zieleni urz¹dzonej- park, oznaczone symbolem ZP;

12) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbolem ZI;

13) lasy, oznaczone symbolem ZL;

14) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;

15) tereny ci¹gów pieszych, oznaczone symbolem KP;

16) tereny ci¹gów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KPJ;

17) tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze, oznaczone sym-
bolem KDZ;

18) tereny dróg publicznych - drogi lokalne, oznaczone sym-
bolem KDL;

19) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe, oznaczone
symbolem KDD;

20) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolem KDW;

21) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, ozna-
czone symbolem E;

22) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczone
symbolem K;

2. Na terenach, dla których dopuszcza siê zabudowê
obiektami budowlanymi, dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ
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towarzysz¹cych obiektom budowlanym oraz infrastruktury
technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami
planu;

3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granica strefy ochrony po�redniej ujêcia wód podziem-
nych Zaborowo�;

6) granica strefy ochrony sanitarnej wokó³ cmentarza;

7) granica zespo³u ko�cielnego wpisanego do rejestru zabyt-
ków;

8) granica strefy ochrony konserwatorskiej �B�;

9) szpaler drzew w ramach istniej¹cej funkcji;

10) funkcje terenów oznaczone symbolami alfanumeryczny-
mi;

11) istniej¹ce budynki;

12) istniej¹ce budynki wpisane do rejestru zabytków;

13) tereny zamkniête;

4. Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu, stanowi¹c jedynie
informacjê.

§4. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) �przepisach szczególnych i odrêbnych� - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

2) �uchwale� - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

3) �linii rozgraniczaj¹cej� - nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania,

4) �obowi¹zuj¹cej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której musi stan¹æ �ciana budynku. Poza obsza-
rem wyznaczonym przez obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
dopuszcza siê realizacjê infrastruktury technicznej oraz
wykuszy, zadaszeñ wej�ciowych, ramp, podestów, tara-
sów bez podpiwniczenia, schodów i okapów;

5) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków. Poza obszarem wyznaczonym przez
nieprzekraczalne linie zabudowy dopuszcza siê realizacjê
infrastruktury technicznej oraz wykuszy, zadaszeñ wej-
�ciowych, ramp, podestów, tarasów bez podpiwniczenia,
schodów i okapów;

6) �powierzchni zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ ob-
szar zajêty przez budynek lub budynki, ograniczony ze-
wnêtrznym obrysem �cian zewnêtrznych;

7) �powierzchni u¿ytkowej budynku� - nale¿y przez to rozu-
mieæ sumê powierzchni liczonych w wewnêtrznym obry-
sie �cian wewnêtrznych wszystkich pomieszczeñ budynku
zgodnych z przeznaczeniem budynku i nie bêd¹cych po-
mieszczeniami gospodarczymi lub technicznymi,

8) �terenie�, �terenie jednostki� lub �terenie jednostki ele-
mentarnej� - nale¿y przez to rozumieæ obszar o jednolitym
sposobie u¿ytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony
liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony na rysunku planu
kolejnymi symbolami alfanumerycznymi,

9) �przeznaczeniu podstawowym� - nale¿y przez to rozumieæ
przewa¿aj¹ce lub dominuj¹ce przeznaczenie terenu,

10) �przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym�- nale¿y przez to rozu-
mieæ dodatkowe przeznaczenie terenu nie koliduj¹ce z
jego przeznaczeniem podstawowym i nie zmieniaj¹ce
generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz
warunków �rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

11) �us³ugach wbudowanych� - nale¿y przez to rozumieæ
towarzysz¹c¹ dzia³alno�æ us³ugow¹ w budynku o miesz-
kaniowej funkcji podstawowej;

12) �drodze wewnêtrznej� - nale¿y przez to rozumieæ drogi
niezaliczane do ¿adnej kategorii dróg publicznych, w szcze-
gólno�ci dojazdy do obiektów u¿ytkowanych przez pod-
mioty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹;

13) �wysoko�ci budynku� - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
mierzony od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wej�ciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi da-
chu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych;

14) �wielkoformatowych no�nikach reklamowych� - nale¿y
przez to rozumieæ wolnostoj¹ce obiekty budowlane prze-
znaczone do ekspozycji reklam o powierzchni ekspozycji
przekraczaj¹cej 3 m2;

15) �wska�niku zabudowy�- nale¿y przez to rozumieæ warto�æ
stosunku sumy powierzchni zabudowy budynków zlokali-
zowanych na dzia³ce lub terenie do powierzchni tej dzia³ki
lub terenu;

§5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

1. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, na obszarze objêtym planem obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dzia³alno�æ us³ugowa lub produkcyjna nie mo¿e powodo-
waæ ponadnormatywnych obci¹¿eñ �rodowiska uci¹¿liwo-
�ciami w zakresie ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ
py³owych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych
i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycz-
nego itp. poza granicami terenu, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny.

2) w przypadku dróg, lub torów kolejowych, dla których
stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania maj¹ce na
celu jego ograniczenie np. zieleñ izolacyjna, ekrany aku-
styczne;
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2. Tereny jednostek MN, MNr i MW stanowi¹ podlegaj¹-
ce ochronie akustycznej obszary przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego ro-
dzaju zagospodarowania poziomy ha³asu okre�lone w prze-
pisach odrêbnych;

3. Tereny jednostek MN/U stanowi¹ podlegaj¹ce ochro-
nie akustycznej obszary przeznaczone na cele mieszkaniowe-
us³ugowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego rodzaju
zagospodarowania poziomy ha³asu okre�lone w przepisach
odrêbnych;

4. Tereny jednostek US/UT stanowi¹ podlegaj¹ce ochro-
nie akustycznej obszary przeznaczone na cele rekreacyjne-
wypoczynkowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego ro-
dzaju zagospodarowania poziomy ha³asu okre�lone w prze-
pisach odrêbnych;

5. Tereny jednostek UO stanowi¹ podlegaj¹ce ochronie
akustycznej obszary przeznaczone pod budynki zwi¹zane ze
sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y, gdzie
obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego rodzaju zagospodarowania
poziomy ha³asu okre�lone w przepisach odrêbnych;

6. W przypadku lokalizacji na terenach jednostek U i U/
MN, obiektów podlegaj¹cych ochronie akustycznej nale¿y
zastosowaæ rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce w³a�ciwe
warunki akustyczne w tych obiektach;

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1. Ustala siê strefê �W� ochrony konserwatorskiej obej-
muj¹c¹ ca³y obszar objêty planem;

2. Dzia³alno�æ inwestycyjna na terenie strefy �W� ochro-
ny konserwatorskiej mo¿liwa jest po uzyskaniu uzgodnienia
konserwatora zabytków, który okre�li warunki konserwator-
skie dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji;

3. Ustala siê granice zespo³u ko�cielnego wpisanego do
rejestru zabytków, w obrêbie którego lokalizacja nowych
obiektów, wyburzenia obiektów istniej¹cych, podzia³y dzia³ek
wymagaj¹ uzyskania uzgodnienia wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków;

4. Ustala siê strefê ochrony konserwatorskiej �B�, w
obrêbie której wykonywanie robót budowlanych wymaga
uprzedniego wydania pozwolenia wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków;

5. Dzia³alno�æ inwestycyjna na obszarze istniej¹cego sta-
nowiska archeologicznego mo¿liwa jedynie po przeprowa-
dzeniu ratowniczych badañ wykopaliskowych;

6. W przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów arche-
ologicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwoleniem
wojewódzkiego konserwatora zabytków;

§7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrêbnych przepisów, na obszarze objêtym planem obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�, gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

2) na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny górni-
cze, tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych;

3) W granicach strefy po�redniej ochrony ujêcia wód pod-
ziemnych �Zaborowo� obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹-
ce z przepisów odrêbnych;

§8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji na obszarze objêtym planem obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê etapowanie budowy projektowanych i roz-
budowy istniej¹cych dróg w zakresie realizacji poszczegól-
nych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów;

2) w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w uzgodnie-
niu z zarz¹dc¹ drogi oraz na warunkach okre�lonych w
przepisach odrêbnych;

3) w granicach poszczególnych nieruchomo�ci ustala siê
obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc posto-
jowych zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów
jednostek elementarnych.

§9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej na obszarze objêtym
planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych i wewnêtrz-
nych po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi lub w³a�cicielem
terenu oraz na warunkach okre�lonych w przepisach od-
rêbnych.

2) dopuszcza siê realizacjê podziemnej i naziemnej infra-
struktury technicznej na terenach o innych funkcjach
podstawowych, na warunkach uzgodnionych z w³a�cicie-
lem lub zarz¹dc¹ terenu oraz zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

3) w zakresie zaopatrzenia w wodê obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) zaopatrzenie w wodê przy³¹czami wodoci¹gowymi
wpiêtymi do rozdzielczej sieci wodoci¹gowej, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych
z zarz¹dc¹ sieci;

b) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobie-
raj¹cych wody podziemne dla celów technologicz-
nych.
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4) w zakresie kanalizacji sanitarnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych gra-
witacyjne- t³ocznym systemem kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgod-
nionych z zarz¹dc¹ sieci;

b) �cieki przemys³owe powstaj¹ce w wyniku procesów
technologicznych nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dze-
niach oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie in-
westora;

c) zakazuje siê stosowania indywidualnych rozwi¹zañ w
zakresie oczyszczania �cieków.

5) w zakresie kanalizacji deszczowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z po-
³aci dachowych i nawierzchni utwardzonych na teren
nieruchomo�ci lub do kanalizacji deszczowej, nato-
miast wód opadowych i roztopowych pochodz¹cych z
nawierzchni utwardzonych do wód lub do ziemi z
uwzglêdnieniem przepisów szczegó³owych lub do ka-
nalizacji deszczowej;

b) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale-
¿y utwardziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam
powstaj¹ce winny byæ zneutralizowane przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji deszczowej poprzez zain-
stalowanie odpowiednich urz¹dzeñ dla separacji sub-
stancji ropopochodnych na terenie inwestora.

6) w zakresie elektroenergetyki obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z wa-
runkami technicznymi przy³¹czenia wydanymi przez
zarz¹dcê sieci;

b) nakazuje siê prze³o¿enie (skablowanie) napowietrz-
nych linii �redniego i niskiego napiêcia;

c) nakazuje siê prowadzenie nowych linii elektroenerge-
tycznych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicz-
nych;

d) zakazuje siê realizacji nowych napowietrznych linii
elektroenergetycznych;

e) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych
sytuowanych na terenach inwestorów, pod warun-
kiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczno�ci z
innymi ustaleniami planu oraz jest zgodna z wymoga-
mi przepisów odrêbnych.

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej
rozdzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w
Prawie Energetycznym, po spe³nieniu warunków tech-
nicznych i ekonomicznych przy³¹czenia;

b) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê
zasilanie z indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w
gaz p³ynny i zwi¹zanych z nimi instalacji zgodnie z
wymogami przepisów odrêbnych.

8) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidual-
nych lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

b) w nowo projektowanych obiektach budowlanych nale-
¿y stosowaæ �ród³a s³u¿¹ce do wytwarzania energii do
celów grzewczych zasilane paliwami gazowymi, ciek³y-
mi lub sta³ymi charakteryzuj¹cymi siê niskimi wska�-
nikami emisji substancji do powietrza lub alternatyw-
ne �ród³a energii;

9) w zakresie telekomunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

a) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹
lub radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

b) zakazuje siê realizacji nowych napowietrznych sieci
telekomunikacyjnych;

c) na terenach przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹
oraz terenach komunikacji dopuszcza siê lokalizacjê
stacji bazowych oraz masztów radiowo- telekomunika-
cyjnych, nieprzekraczaj¹cych wysoko�ci 99 metrów
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w
sprzeczno�ci z innymi ustaleniami planu oraz jest
zgodna z wymogami przepisów odrêbnych;

d) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych oraz masztów
radiowo- telekomunikacyjnych, na terenach jednostek
elementarnych, gdzie dopuszczona jest zabudowa
mieszkaniowa;

e) rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikaj¹cy z kolejno-
�ci rozbudowy obszarów planowanej zabudowy bêdzie
nastêpowa³ staraniem i na koszt operatora sieci.

10) w zakresie gospodarowania odpadami obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

a) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla
miasta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych;

b) odpady komunalne nale¿y wywoziæ na zorganizowane
gminne wysypisko odpadów komunalnych;

c) odpady inne ni¿ komunalne nale¿y zagospodarowaæ
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami
oraz wymaganiami przepisów odrêbnych;

d) odbiór, transport oraz zagospodarowanie lub uniesz-
kodliwianie odpadów innych ni¿ komunalne nale¿y
powierzyæ wyspecjalizowanej jednostce posiadaj¹cej
wymagane przepisami prawa uprawnienia.

11) w zakresie melioracji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) ustala siê obowi¹zek uzgodnienia prac koliduj¹cych z
urz¹dzeniami melioracyjnymi z administratorem tych
sieci;
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b) dopuszcza siê realizacjê nowych rowów melioracyj-
nych oraz poszerzanie, zmianê przebiegu lub zaruro-
wywanie odcinków istniej¹cych rowów na warunkach
uzgodnionych z ich zarz¹dcami.

§10. Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów na obszarze
objêtym planem obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: nie ustala
siê terminu ani szczególnych warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.

ROZDZIA£ II

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania
poszczególnych terenów

§11. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: A-1MN/U, A-
2MN/U, A-3MN/U, A-4MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych
i drogi lokalnej;

b) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi zbiorczej;

c) 12 metrów od linii rozgraniczaj¹cej z terenem komuni-
kacji kolejowej, lecz nie mniej ni¿ 20 metrów od osi
skrajnego toru zlokalizowanego na terenie zamkniê-
tym;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2 oraz z uwagi na po³o¿enie jednostek
elementarnych w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� dodatkowo ustalenia jak w §7
ust. 3;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:

1) 500 m2 dla jednostek A-1MN/U, A-2MN/U i A-3MN/U;

2) 800 m2 dla jednostki A-4MN/U;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;
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4) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
wiêcej ni¿ jednej drogi publicznej obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie, a
w przypadku s¹siadowania z drogami tej samej klasy od
drogi posiadaj¹cej d³u¿sz¹ wspóln¹ granicê z terenem
jednostki elementarnej;

5) w przypadku jednostki A-3MN/U obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ek nale¿y zapewniæ od strony drogi dojazdowej;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§12. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -zbiorczej, ozna-
czony symbolem A-5KDZ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga zbiorcza;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych ustala
siê na 20 metrów;

2) zakazuje siê realizacji wydzielonych miejsc parkingowych
wzd³u¿ jezdni;

3) dopuszcza siê realizacjê drogi serwisowej umo¿liwiaj¹cej
dojazd do zlokalizowanych wzd³u¿ drogi budynków miesz-
kalnych;

4) zakazuje siê realizacji nowych zjazdów na dzia³ki budow-
lane;

5) dopuszcza siê realizacjê wiaduktu umo¿liwiaj¹cego bezko-
lizyjny przejazd nad torami kolejowymi;

6) dopuszcza siê realizacjê rond;

7) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2 a w przypadku po³o¿enia czê�ci jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§13. 1. Ustala siê teren drogi publicznej - lokalnej, ozna-
czony symbolem A-6KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6:

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych;

2) dopuszcza siê poszerzenie drogi;

3) zakazuje siê realizacji wydzielonych miejsc parkingowych
wzd³u¿ jezdni;

4) d¹¿yæ nale¿y do ograniczania liczby wjazdów na posesje
przylegaj¹ce do drogi poprzez ich grupowanie;

5) dopuszcza siê realizacjê rond;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;
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7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2 oraz z uwagi na po³o¿enie jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� dodatkowo ustalenia jak w §7
ust. 3;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§14. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych -dojazdowych,
oznaczone symbolami: A-7KDD, A-8KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6:

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ dróg na 15 metrów w
liniach rozgraniczaj¹cych;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2 oraz z uwagi na po³o¿enie jednostek
elementarnych w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� dodatkowo ustalenia jak w §7
ust. 3;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§15. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: B-1MN/U, B-2MN/
U, B-3MN/U, B-4MN/U, B-5MN/U, B-6MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, bli�niacza, us³ugi
wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie ^ odrêbnych przepisów obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §7 ust 1 i 2 oraz z uwagi na po³o¿enie czê�ci jednostek
elementarnych w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� dodatkowo ustalenia jak w §7
ust. 3;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

7. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

1) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych
i drogi lokalnej;

2) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo-
jezdnego;

3) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi zbiorczej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;
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6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np. siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2, a w przypadku jednostek elementarnych
po³o¿onych w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;

9. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:

1) 500 m2dlajedaostekB-1MN/U, B-2MN/U B-3MN/U i B-4MN/
U;

2) 600 m2 dla jednostki B-5MN/U;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

4) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§16. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem B-7MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, bli�niacza lub szere-
gowa, us³ugi wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi
lokalnej;

b) w odleg³o�ci 4 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej i ci¹gu pieszego;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;
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8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym wolno-
stoj¹cym lub bli�niaczym nale¿y zapewniæ co najmniej
jedno miejsce postojowe, a w przypadku lokalizacji us³ug,
dodatkowo co najmniej jedno miejsce postojowe na ka¿de
rozpoczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§17. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: B-8MN/U, B-9MN/
U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, us³ugi wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu na linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ s¹siaduj¹c¹
z niniejszymi jednostkami elementarnymi;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) dla jednostki B-8MN/U:

- w odleg³o�ci 4 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
drogi dojazdowej;

- na liniach rozgraniczaj¹cych z ci¹giem pieszym
oraz z ci¹giem pieszo- jezdnym s¹siaduj¹cymi z
niniejsz¹ jednostk¹ elementarn¹;

b) dla jednostki B-9MN/U:

- w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
drogi dojazdowej;

- na liniach rozgraniczaj¹cych z ci¹gami pieszo- jezd-
nymi s¹siaduj¹cymi z niniejsz¹ jednostk¹ elemen-
tarn¹;

3) od strony drogi lokalnej obowi¹zuje realizacja zabudowy
w uk³adzie szeregowym;

4) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

5) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,6;

6) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

7) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

8) ustala siê obowi¹zek realizacji dachów dwuspadowych o
minimalnym nachyleniu po³aci dachowych 30°;

9) pokrycie dachu ustala siê z dachówki ceramicznej;

10) ustala siê równoleg³y w stosunku do s¹siaduj¹cej z budyn-
kiem osi jezdni drogi lokalnej uk³ad g³ównej kalenicy
dachu;

11) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

12) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

13) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci w
obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy oraz ich czê�ci zezwala siê na
remont, zmianê sposobu u¿ytkowania, przebudowê i roz-
budowê zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszych
jednostek elementarnych;

14) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne i
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zezwala siê na remont,
zmianê sposobu u¿ytkowania oraz przebudowê nie zwiêk-
szaj¹c¹ powierzchni zabudowy budynku;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;
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9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem
mieszkalnym wolnostoj¹cym lub bli�niaczym nale¿y zapew-
niæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w przypadku
lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno miejsce posto-
jowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§18. 1. Ustala siê teren zabudowy us³ugowej, oznaczony
symbolem B-10U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa us³ugowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej komunikacja wewnêtrzna, par-
kingi, zabudowa mieszkaniowa s³u¿¹ca obs³udze obiektów
us³ugowych;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 6;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ciach 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych s¹siaduj¹cych z niniejsz¹ jednostk¹
elementarn¹;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych nieruchomo�ci
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,5;

4) maksymalna wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ
10 metrów;

5) nie ustala siê szczególnych wymagañ dotycz¹cych form
dachów i rodzajów ich pokrycia;

6) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ wyznaczone

w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, o wysoko�ciach
nie wiêkszych ni¿ 10 metrów;

7) nawierzchnie dróg wewnêtrznych, placów manewrowych
i miejsc parkingowych, nale¿y wykonaæ jako powierzchnie
nieprzepuszczalne;

8) dla istniej¹cych budynków zezwala siê na remont, zmianê
sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie
z warunkami ustalonymi dla niniejszych jednostek ele-
mentarnych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2;

2) warunek okre�lony w pkt 1 nie obowi¹zuje w przypadku
wydzielania nieruchomo�ci pod urz¹dzenia infrastruktury
technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie �cie-
ków itp.) lub drogi wewnêtrzne;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: ustala siê obowi¹zek zapewnienia od-
powiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, lecz nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de
50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§19. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: B-11MN/U, B-
12MN/U, B-13MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna -wolnostoj¹ca, bli�niacza, us³ugi wol-
nostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;
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6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) dla jednostki B-11MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych;

b) dla jednostki B-12MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych B-33KDD i C-
22KDD;

c) dla jednostki B-12MN/U w odleg³o�ci 4 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych B-32KDD i B-
34KDD;

d) dla jednostki B-13MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych B-34KDD i B-
35KDD oraz C-22KDD;

e) dla jednostki B-13MN/U w odleg³o�ci 4 metrów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej B-33KDD;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem
mieszkalnym nale¿y zapewniæ co najmniej jedno miejsce

postojowe, a w przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co
najmniej jedno miejsce postojowe na ka¿cie rozpoczête 50m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§20. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: B-14MN/U, B-
15MN/U, B-16MN/U, B-17MN/U, B-18MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna -szeregowa, us³ugi wolnostoj¹ce i
wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) na linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ s¹siaduj¹c¹ z
niniejszymi jednostkami elementarnymi;

b) na liniach rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi
B-37KDD i B-38KDD s¹siaduj¹cymi z niniejszymi jed-
nostkami elementarnymi;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) jak na rysunku planu od linii rozgraniczaj¹cych dróg
dojazdowych B-35KDD, B-39KDD i C-22KDD;

b) na linii rozgraniczaj¹cej z ci¹gami pieszymi;

c) na linii rozgraniczaj¹cej z ci¹gami pieszo-jezdnymi;

3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

4) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,6;

5) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów za wyj¹tkiem jednostek 15MN/U, 16MN/U, 18MN/U,
gdzie maksymaln¹ wysoko�æ ustala siê na 12 metrów;
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6) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie, za wyj¹tkiem jednostek 15MN/U, 16MN/U, 18MN/U,
dla których dopuszcza siê realizacjê dodatkowej- trzeciej
kondygnacji jako poddasza u¿ytkowego;

7) ustala siê obowi¹zek realizacji dachów dwuspadowych o
minimalnym nachyleniu po³aci dachowych 30°;

8) ustala siê uk³ad g³ównej kalenicy dachu równoleg³y do
s¹siaduj¹cej z budynkiem jezdni;

9) w przypadku budynków naro¿nych, s¹siaduj¹cych z wiê-
cej ni¿ jedn¹ drog¹ publiczn¹, dopuszcza siê dowolny
uk³ad g³ównej kalenicy dachu;

10) pokrycie dachu ustala siê z dachówki ceramicznej;

11) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

12) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

13) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zezwala siê na remont,
zmianê sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê
zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszych jedno-
stek elementarnych;

14) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne i
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zezwala siê na remont,
zmianê sposobu u¿ytkowania oraz przebudowê nie zwiêk-
szaj¹c¹ powierzchni zabudowy budynku;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: w przypadku jednostki elementarnej B-
18MN/U, obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki naro¿nej, posiadaj¹-
cej dostêp do dróg publicznych ró¿nych klas, nale¿y zapewniæ
od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§21. 1. Ustala siê teren zabudowy us³ugowej, oznaczony
symbolem B-19UO;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: us³ugi o�wiaty i kultu-
ry;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: tereny sportu i rekre-
acji, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, komuni-
kacja wewnêtrzna, parkingi;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) w odleg³o�ciach 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
ci¹gu pieszego oraz drogi dojazdowej;

b) na linii rozgraniczaj¹cej z terenem zieleni urz¹dzonej,
s¹siaduj¹cym z niniejsz¹ jednostk¹ elementarn¹;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych nieruchomo�ci
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,3;

4) maksymalna wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ
18 metrów;

5) ustala siê obowi¹zek realizacji dachów dwu lub wielospa-
dowych o minimalnym nachyleniu po³aci dachowych 40°;

6) pokrycie dachu ustala siê z dachówki ceramicznej;

7) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ wyznaczone
w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, o wysoko�ciach
nie wiêkszych ni¿ 10 metrów;

8) nawierzchnie dróg wewnêtrznych, placów manewrowych
i miejsc parkingowych, nale¿y wykonaæ jako powierzchnie
nieprzepuszczalne, a wody z tych nawierzchni po uprzed-
nim zneutralizowaniu za pomoc¹ separatorów substancji
ropopochodnych i innych zanieczyszczeñ chemicznych
odprowadziæ do zbiorników retencyjno-odparowuj¹cych
zlokalizowanych na terenie inwestora lub do kanalizacji
deszczowej;

9) dla istniej¹cych budynków zezwala siê na remont, zmianê
sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie
z warunkami ustalonymi dla niniejszych jednostek ele-
mentarnych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust. 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
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nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§22. 1. Ustala siê teren obiektów infrastruktury technicz-
nej- elektroenergetyka, oznaczony symbolem B-20E;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: przeznaczenie terenu- stacja transformatoro-
wa;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

2) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

3) dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nie ustala siê nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii
zabudowy;

2) dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich obiektów zwi¹zanych
z obs³ug¹ sieci elektroenergetycznej, z godnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

3) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 3 metry;

5) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§23. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem B-21ZP.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenu- zieleñ urz¹-
dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów obowi¹zuj¹ ustalenia jak w
§7 ust 1 i 2;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) ustala siê zakaz lokalizacji budynków;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury, obiek-
tów gospodarki wodnej oraz k³adek i mostów;

3) dopuszcza siê rekreacyjne wykorzystanie terenu;

4) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

5) nakazuje siê zachowanie istniej¹cego drzewostanu;

§24. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: B-22MN/U, B-
23MN/U, B-24MN/U, B-25MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna -szeregowa, us³ugi wolnostoj¹ce i
wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:
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1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) dla jednostki B-22MN/U oraz B-23MN/U na linii rozgra-
niczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ B-39KDD;

b) dla jednostki B-24MN/U oraz B-25MN/U na linii rozgra-
niczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ B-41KDD oraz z drog¹
lokaln¹ s¹siaduj¹c¹ z niniejszymi jednostkami elemen-
tarnymi;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) dla jednostki B-22MN/U na linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu
pieszego oraz jak na rysunku planu od linii rozgranicza-
j¹cych drogi dojazdowej C-22KDD;

b) dla jednostki B-23MN/U na linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej B-42KDD oraz jak na rysunku planu od linii
rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego;

c) dla jednostki B-24MN/U jak na rysunku planu od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych B-39KDD i B-
42KDD;

d) dla jednostki B-25MN/U na linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej B-42KDD oraz 5 metrów od linii rozgrani-
czaj¹cej drogi dojazdowej C-22KDD;

3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

4) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,5;

5) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

6) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

7) ustala siê obowi¹zek realizacji dachów dwuspadowych o
minimalnym nachyleniu po³aci dachowych 30°;

8) ustala siê uk³ad g³ównej kalenicy dachu równoleg³y do
s¹siaduj¹cej z budynkiem jezdni;

9) w przypadku budynków naro¿nych, s¹siaduj¹cych z wiê-
cej ni¿ jedn¹ drog¹ publiczn¹, dopuszcza siê dowolny
uk³ad g³ównej kalenicy dachu;

10) pokrycie dachu ustala siê z dachówki ceramicznej;

11) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

12) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

13) dla istniej¹cych budynków zezwala siê na remont, zmianê
sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie
z warunkami ustalonymi dla niniejszych jednostek ele-
mentarnych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: w przypadku dzia³ek naro¿nych posia-
daj¹cych dostêp do dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê
komunikacyjn¹ dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o
ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§25. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: B-26MN/U, B-
27MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna -szeregowa, wolnostoj¹ca, us³ugi
wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) dla jednostki B-26MN/U na liniach rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych: B-42KDD, C-22KDD i ci¹gu piesze-
go oraz 2 metry od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojaz-
dowej B-40KDD;

b) dla jednostki B-27MN/U na linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej B-42KDD,

c) dla jednostki B-27MN/U 5 metrów od linii rozgranicza-
j¹cej drogi dojazdowej C-22KDD oraz jak na rysunku
planu od linii rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej B-
40KDD;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;
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3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,5;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§26. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych -dojazdowych,
oznaczone symbolami: B-28KDD, B-29KDD, B-30KDD, B-
31KDD, B-32KDD, B-33KDD, B-34KDD, B-35KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenów obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: drogi dojazdowe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie czê�ci terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony
konserwatorskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ dróg w liniach rozgranicza-
j¹cych;

2) dopuszcza siê poszerzenie dróg podczas ich modernizacji;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§27. 1. Ustala siê teren drogi publicznej - ci¹g pieszo-
jezdny, oznaczony symbolem B-36KPJ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: ci¹g pieszo- jezdny;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych utwardzonych chod-
ników i �cie¿ek rowerowych;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych;

4) ustala siê mo¿liwo�æ realizacji wszystkich rodzajów sieci
infrastruktury technicznej, z wyj¹tkiem napowietrznych
linii elektrycznych i telefonicznych;
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7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§28. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych - dojazdo-
wych, oznaczone symbolami: B-37KDD, B-38KDD, B-39KDD,
B-40KDD, B-41KDD, B-42KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenów obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: drogi dojazdowe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ dróg w liniach rozgranicza-
j¹cych;

2) dopuszcza siê poszerzenie dróg podczas ich modernizacji;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§29. 1. Ustala siê teren drogi publicznej - ci¹g pieszo-
jezdny, oznaczony symbolem B-43KPJ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: ci¹g pieszo- jezdny;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych utwardzonych chod-
ników i �cie¿ek rowerowych;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych;

4) ustala siê mo¿liwo�æ realizacji wszystkich rodzajów sieci
infrastruktury technicznej, z wyj¹tkiem napowietrznych
linii elektrycznych i telefonicznych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§30. 1. Ustala siê teren ci¹gu pieszego, oznaczony sym-
bolem B-44KP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: wydzielony ci¹g pie-
szy;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;
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5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§31. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych - ci¹gi pieszo-
jezdne, oznaczone symbolami: B-45KPJ, B-46KPJ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: ci¹g pieszo- jezdny;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych utwardzonych chod-
ników i �cie¿ek rowerowych;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych;

4) ustala siê mo¿liwo�æ realizacji wszystkich rodzajów sieci
infrastruktury technicznej, z wyj¹tkiem napowietrznych
linii elektrycznych i telefonicznych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§32. 1. Ustala siê teren ci¹gu pieszego, oznaczony sym-
bolem B-47KP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: wydzielony ci¹g pie-
szy;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony konserwator-
skiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingowych
wzd³u¿ jezdni;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§33. 1. Ustala siê tereny ci¹gów pieszych, oznaczone
symbolem B-48KP, B-49KP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: wydzielony ci¹g pie-
szy;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;
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4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§34. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: C-1MN/U, C-2MN/
U, C-3MN/U, C-4MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) dla jednostek C-1MN/U i C-3MN/U w odleg³o�ci 5
metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych

oraz w odleg³o�ci 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
drogi zbiorczej s¹siaduj¹cej z terenami jednostek;

b) dla jednostki C-1MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cej z ul. Chopina przebiegaj¹c¹ wzd³u¿
granicy planu;

c) dla jednostki C-2MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych C-22KDD, C-
23KDD, C-24KDD, C-25KDD oraz w odleg³o�ci 4 me-
trów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej C-
30KDD;

d) dla jednostki C-4MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych C-22KDD, C-
24KDD, w odleg³o�ci 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
drogi dojazdowej C-26KDD oraz w odleg³o�ci 4 metrów
od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej C-25KDD;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów za
wyj¹tkiem jednostki C-3MN/U, gdzie ustala siê obowi¹zek
realizacji dachów dwu lub wielospadowych o minimal-
nym nachyleniu po³aci dachowych 30°;

7) dla jednostki C-3MN/U ustala siê pokrycie dachu z da-
chówki ceramicznej;

8) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

9) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

10) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

11) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
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ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:

1) 800 m2 dla jednostek C-1MN/U i C-4MN/U,

2) 700 m2 dla jednostki C-3MN/U;

3) 500 m2 dla jednostki C-2MN/U;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe lub gara¿
dla samochodów osobowych z mo¿liwo�ci¹ realizacji na
granicy dzia³ki, a w przypadku lokalizacji us³ug, dodatko-
wo co najmniej jedno miejsce postojowe na ka¿de rozpo-
czête 50m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

4) zakazuje siê realizacji wjazdów i zjazdów z posesji od
strony drogi zbiorczej;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§35. 1. Ustala siê teren obiektów infrastruktury technicz-
nej- elektroenergetyka, oznaczony symbolem C-5E;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenów- stacja
transformatorowa;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustale-
nia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

4) dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nie ustala siê nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii
zabudowy;

2) dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich obiektów zwi¹zanych
z obs³ug¹ sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

3) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 3 metrów;

5) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: na terenie nale¿y zapewniæ co najmniej
jedno miejsce postojowe;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§36. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: C-6MN/U, C-7MN/
U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca lub bli�niacza, us³ugi
wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) dla jednostki C-6MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych C-22KDD, C-
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27KDD, C-28KDD i ci¹gu pieszo- jezdnego oraz w
odleg³o�ci 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej C-26KDD;

b) dla jednostki C-7MN/U w odleg³o�ci 5 metrów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych C-27KDD i C-
28KDD oraz w odleg³o�ci 4 metrów od linii rozgrani-
czaj¹cej ci¹gu pieszo- jezdnego;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

10) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie
zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹ powierzchni
zabudowy budynku;

11) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno

miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§37. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem C-8MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg
dojazdowych;

b) w odleg³o�ci 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi
zbiorczej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;
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5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) ustala siê obowi¹zek realizacji dachów dwu lub wielospa-
dowych o minimalnym nachyleniu po³aci dachowych 30°;

7) pokrycie dachu ustala siê z dachówki ceramicznej;

8) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

9) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

10) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

11) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie
zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹ powierzchni
zabudowy budynku;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug;

2) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek nale¿y zapewniæ od strony
drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§38. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: C-9MN/U, C-
10MN/U, C-11MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych
i ci¹gów pieszo- jezdnych C-32KPJ i C-33KPJ;

b) 4 metrów od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo-
jezdnego C-31KPJ;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków zezwala siê na remont, zmianê
sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie
z waruiftcami ustalonymi dla niniejszych jednostek ele-
mentarnych;

10) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m2;
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9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem
mieszkalnym nale¿y zapewniæ co najmniej jedno miejsce
postojowe, a w przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co
najmniej jedno miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§39. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem C-12MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ prefabrykowanych elementów betonowych i ¿elbe-
towych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych oraz ci¹gu pieszo- jezdnego oraz w
odleg³o�ci 16 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi lokal-
nej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-

�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

10) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

4) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad/modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§40. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczone symbolami: C-13MN, C-14MN;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca;
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2) zakazuje siê przedsiêwziêæ, których dzia³alno�æ bêdzie
powodowaæ przekroczenie dopuszczalnych poziomów za-
nieczyszczeñ i ha³asu poza granicami lokalu, w którym
dzia³alno�æ ta jest prowadzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 2;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
drogi dojazdowej oraz dróg wewnêtrznych s¹siaduj¹cych
z terenami jednostek;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej oraz w
odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi we-
wnêtrznej, terenu rolniczego oraz zieleni urz¹dzonej;

3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie v mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

4) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

5) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

6) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

7) dachy budynków nale¿y realizowaæ jako dwu- lub wielo-
spadowe z nachyleniem g³ównych po³aci dachowych nie
mniejszym ni¿ 35° i nie wiêkszym ni¿ 50°;

8) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

9) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem
mieszkalnym nale¿y zapewniæ co najmniej jedno miejsce
postojowe, a w przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co
najmniej jedno miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§41. 1. Ustala siê tereny zabudowy us³ugowej z dopusz-
czeniem wbudowanych lokali mieszkalnych, oznaczone sym-
bolami: C-15U/MN, C-16U/MN;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa us³ugowa z
dopuszczeniem lokali mieszkalnych w ramach istniej¹cych
obiektów,

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej komunikacja wewnêtrzna, par-
kingi, zabudowa mieszkaniowa w ramach istniej¹cych
obiektów;

3) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów na funkcje
us³ugowe;

4) zakazuje siê lokalizacji nowych wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 6;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi
dojazdowej, terenu zieleni urz¹dzonej oraz terenu rol-
niczego, s¹siaduj¹cych z niniejsza jednostk¹ elemen-
tarn¹;

b) w odleg³o�ci 18 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
drogi lokalnej;

2) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie
zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹ powierzchni
zabudowy budynku;
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3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych nieruchomo�ci
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

4) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

5) maksymalna wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ
12 metrów;

6) maksymalna wysoko�æ budowli nie mo¿e przekroczyæ 49
metrów;

7) nie ustala siê szczególnych wymagañ dotycz¹cych form
dachów i rodzajów ich pokrycia;

8) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ wyznaczone
w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, o wysoko�ciach
nie wiêkszych ni¿ 10 metrów;

9) nawierzchnie dróg wewnêtrznych, placów manewrowych
i miejsc parkingowych, nale¿y wykonaæ jako powierzchnie
nieprzepuszczalne, a wody z tych nawierzchni po uprzed-
nim zneutralizowaniu za pomoc¹ separatorów substancji
ropopochodnych i innych zanieczyszczeñ chemicznych
odprowadziæ do zbiorników retencyjno-odparowuj¹cych
zlokalizowanych na terenie inwestora lub do kanalizacji
deszczowej;

10) d¹¿yæ nale¿y do ograniczenia liczby wyjazdów i wjazdów
z dróg klasy lokalnej poprzez ich grupowanie;

11) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 500 m2;

2) warunek okre�lony w pkt 1 nie obowi¹zuj¹ w przypadku
wydzielania nieruchomo�ci pod urz¹dzenia infrastruktury
technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie �cie-
ków itp.) lub drogi wewnêtrzne;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz
nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de 50 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe na
ka¿dy lokal mieszkalny;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,

nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§42. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, oznaczony symbolem C-17MW;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa wieloro-
dzinna wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹,

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: piesza i ko³owa komunikacja
wewnêtrzna, parkingi, zieleñ, obiektu sportu i rekreacji;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 2;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej
oraz terenu zieleni urz¹dzonej;

b) 18 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elementarnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
trzy;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów oraz
przebudowê istniej¹cych dachów;

7) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);
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8) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie nale¿y zapewniæ co najmniej jedno miejsce
postojowe na ka¿dy lokal mieszkalny;

2) obs³ugê komunikacyjn¹ nale¿y zapewniæ od strony drogi
o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§43. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem C-18ZP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: park publiczny,

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: ci¹gi piesze i rowerowe, plac
zabaw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników Kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszcza siê rekreacyjne wykorzystanie terenu;

4) dopuszcza siê realizacjê utwardzonych i nieutwardzonych
�cie¿ek pieszych i rowerowych;

5) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elementarnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,9;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§44. 1. Ustala siê tereny rolnicze, oznaczone symbolami
C-19R, C-20R;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny upraw rol-
nych;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: drogi transportu
rolnego, rowy melioracyjne, sieci i obiekty infrastruktury
technicznej

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji zabudowy za wyj¹tkiem obiektów
infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych sieci i obiektów
infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 20 metrów od
linii rozgraniczaj¹cych oraz o wysoko�ciach nie wiêkszych
ni¿ 10 metrów;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: w przypadku dzia³ek wydzielanych w
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g³êbi terenu, nieposiadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do
drogi publicznej, nale¿y zapewniæ dojazd drog¹ transportu
rolnego;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§45. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -zbiorczej, ozna-
czony symbolem C-21KDZ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga zbiorcza;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych ustala
siê na 30 metrów;

2) zakazuje siê realizacji wydzielonych miejsc parkingowych
wzd³u¿ jezdni;

3) dopuszcza siê realizacjê drogi serwisowej umo¿liwiaj¹cej
dojazd do zlokalizowanych wzd³u¿ drogi budynków miesz-
kalnych;

4) zakazuje siê realizacji zjazdów na dzia³ki budowlane;

5) dopuszcza siê realizacjê rond;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§46. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczony symbolem C-22KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgranicza-
j¹cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§47. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych -dojazdowych,
oznaczone symbolami: C-23KDD, C-24KDD, C-25KDD, C-
26KDD, C-27KDD, C-28KDD, C-29KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;
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4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ dróg na 10 metrów w
liniach rozgraniczaj¹cych;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§48. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczony symbolem C-30KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa z
placem manewrowym do zawracania;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê urz¹dzenie drogi jako ci¹g pieszo-jezdny;

2) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgranicza-
j¹cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§49. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych -ci¹gów pie-
szo-jezdnych, oznaczone symbolami: C-31KPJ, C-32KPJ, C-
33KPJ, C-34KPJ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: ci¹g pieszo-jezdny;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) drogi nale¿y urz¹dziæ jako ci¹gi pieszo- jezdne;

2) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgranicza-
j¹cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

3) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:
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1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§50. 1. Ustala siê tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone
symbolami: C-35KDW, C-36KDW, C-37KDW;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnêtrzna z
placem manewrowym do zawracania;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê urz¹dzenie drogi jako ci¹g pieszo-jezdny;

2) ustala minimaln¹ szeroko�æ drogi na 10 metrów w liniach
rozgraniczaj¹cych;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

4) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§51. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczony symbolem D-1MNr;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - rezydencjonalna,

2) zakazuje siê lokalizacji us³ug,

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 2;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) w odleg³o�ci 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej;

b) jak na rysunku planu od linii rozgraniczaj¹cej terenu
jednostki;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,5;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,2;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;
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7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 2500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿dy lokal us³ugowy wydzielony w
ramach budynku mieszkalnego;

2) dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych o minimalnej
szeroko�ci 10 metrów w liniach rozgraniczaj¹cych;

3) w przypadku braku mo¿liwo�ci kontynuowania przebiegu
wydzielonej drogi wewnêtrznej nale¿y zakoñczyæ j¹ pla-
cem manewrowym do zawracania o parametrach zgod-
nych z wymogami przepisów odrêbnych.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§52. 1. Ustala siê tereny sportu, rekreacji i turystyki
oznaczone symbolami: D-2US/UT, D-3US/UT;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty us³ug sportu, rekre-
acji i turystyki;

2) uzupe³niaj¹ce: obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹
obiektów sportu, rekreacji i turystyki, zieleñ towarzysz¹ca,
parkingi, drogi wewnêtrzne;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 4;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdo-
wych;

b) 15 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi zbiorczej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,75;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,2;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
trzy;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) ustala siê zachowanie istniej¹cego drzewostanu;

10) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

11) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê realizacjê placów publicznych na terenach
jednostek;

2) zakazuje siê realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych i ¿elbetowych od strony drogi pu-
blicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 2500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej jednostki nale¿y zapewniæ co najmniej
jedno miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 25 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug;

2) dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych zakoñczo-
nych placem manewrowym do zawracania o parametrach
zgodnych z wymogami przepisów odrêbnych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;
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§53. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej- rezydencjonalnej, oznaczone symbolami: D-4MNr,
D-5MNr, D-6MNr, 0-7MNr, D-8MNr;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - rezydencjonalna,

2) zakazuje siê lokalizacji us³ug,

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust. 1
i 2;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) w odleg³o�ci 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dróg
dojazdowych;

b) w odleg³o�ci 15 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi
zbiorczej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,5;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,2;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 2 500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem
mieszkalnym nale¿y zapewniæ co najmniej jedno miejsce
postojowe, a w przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co
najmniej jedno miejsce postojowe na ka¿dy lokal us³ugowy
wydzielony w ramach budynku mieszkalnego;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§54. 1. Ustala siê teren obiektów infrastruktury technicz-
nej- kanalizacja, oznaczony symbolem D-9K;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenu: przepom-
pownia �cieków;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

2) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

3) dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nie ustala siê nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii
zabudowy;

2) dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich obiektów zwi¹zanych
z obs³ug¹ sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

3) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 3 metry;

5) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;
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8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§55. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -zbiorczej, ozna-
czony symbolem D-10KDZ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga zbiorcza;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6:

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych ustala
siê na 30 metrów;

2) zakazuje siê realizacji wydzielonych miejsc parkingowych
wzd³u¿ jezdni;

3) dopuszcza siê realizacjê drogi serwisowej umo¿liwiaj¹cej
dojazd do zlokalizowanych wzd³u¿ drogi budynków miesz-
kalnych;

4) zakazuje siê realizacji zjazdów na dzia³ki budowlane;

5) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6) wzd³u¿ terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-
rezydencjonalnej oraz terenów zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, w miejscach wyznaczonych na rysunku pla-
nu, nale¿y zlokalizowaæ szpalery drzew;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§56. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych -dojazdowych,
oznaczone symbolami: D-11KDD, D-12KDD, D-13KDD, D-
14KDD, D-15KDD, D-16KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ dróg w liniach rozgrani-
czaj¹cych na 10 metrów;

2) dopuszcza siê poszerzenie dróg podczas ich modernizacji;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

4) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;
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7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§57. 1. Ustala siê teren zabudowy us³ugowej, oznaczony
symbolem E-1U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa us³ugowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej komunikacja wewnêtrzna, par-
kingi, zabudowa mieszkaniowa s³u¿¹ca obs³udze obiektów
us³ugowych;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust. 1
i 6;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ciach:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej,
drogi lokalnej oraz od ci¹gu pieszego, s¹siaduj¹cych z
niniejsz¹ jednostk¹ elementarn¹;

b) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi zbiorczej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych nieruchomo�ci
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,5;

4) maksymalna wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ
12 metrów;

5) maksymalna wysoko�æ budowli nie mo¿e przekroczyæ 49
metrów;

6) nie ustala siê szczególnych wymagañ dotycz¹cych form
dachów i rodzajów ich pokrycia;

7) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ wyznaczone
w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, o wysoko�ciach
nie wiêkszych ni¿ 10 metrów;

8) nawierzchnie dróg wewnêtrznych, placów manewrowych
i miejsc parkingowych, nale¿y wykonaæ jako powierzchnie
nieprzepuszczalne;

9) d¹¿yæ nale¿y do ograniczenia liczby wyjazdów i wjazdów
z dróg klasy lokalnej poprzez ich grupowanie;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2 oraz z uwagi na po³o¿enie jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� dodatkowo ustalenia jak w §7
ust. 3;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz
nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de 50 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe;

2) w przypadku dzia³ki naro¿nej posiadaj¹cej dostêp do dróg
publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki
nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

3) zakazuje siê realizacji zjazdów i wjazdów na dzia³ki od
strony drogi zbiorczej;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§58. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: E-2MN/U, E-3MN/
U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;
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5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) dla jednostki E-2MN/U nie ustala siê nieprzekraczalnych i
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy;

2) dla jednostki E-3MN/U nieprzekraczalne linie zabudowy
ustala siê jak na rysunku planu w odleg³o�ci 5 metrów od
linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych oraz drogi lokal-
nej;

3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

4) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

5) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

6) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

7) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

8) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

9) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

10) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

11) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie
zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹ powierzchni
zabudowy budynku;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2 oraz z uwagi na po³o¿enie jednostek
elementarnych w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� dodatkowo ustalenia jak w §7
ust. 3;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

4) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§59. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem E-4MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca i bli�niacza, us³ugi
wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg
dojazdowych;

b) w odleg³o�ci 12 metrów od linii rozgraniczaj¹cej z
terenem komunikacji kolejowej lecz nie mniej ni¿ 20
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metrów od osi skrajnego toru zlokalizowanego na
terenie zamkniêtym;

c) jak na rysunku planu od linii rozgraniczaj¹cej drogi
zbiorczej i terenu zieleni izolacyjnej, lecz nie mniej ni¿
20 metrów od osi skrajnego toru zlokalizowanego na
terenie kolejowym;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

10) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2, a w przypadku po³o¿enia czê�ci jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

4) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§60. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem E-5MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna -wolnostoj¹ca i bli�niacza, us³ugi
wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg
dojazdowych;

b) w odleg³o�ci 3 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi
lokalnej E-41KDL;

c) jak na rysunku planu od linii rozgraniczaj¹cych drogi
lokalnej E-42KDL;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;
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4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zezwala siê na remont,
zmianê sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê
zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszych jedno-
stek elementarnych;

10) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie
zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹ powierzchni
zabudowy budynku;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej jedno miejsce postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug;

2) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§61. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: E-6MN/U, E-7MN/
U, E-8MN/U, E-9MN/U, E-10MN/U, E-11MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - szeregowa, us³ugi wolnostoj¹ce i
wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3) dla jednostek lub ich czê�ci znajduj¹cych siê w granicach
strefy ochrony sanitarnej wokó³ cmentarza obowi¹zuje
zakaz lokalizacji nowych zabudowañ mieszkalnych, zak³a-
dów produkuj¹cych artyku³y ¿ywno�ci zak³adów ¿ywienia
zbiorowego b¹d� zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿yw-
no�ci oraz studzien, �róde³ i strumieni, s³u¿¹cych do
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê:

a) dla jednostek E-6MN/U, E-7MN/U jak na rysunku planu
od linii rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej E-44KDD
oraz na liniach rozgraniczaj¹cych drogi lokalnej i drogi
dojazdowej E-51KDD;

b) dla jednostki E-8MN/U na liniach rozgraniczaj¹cych
drogi lokalnej, dróg dojazdowych oraz ci¹gu pieszo-
jezdnego;

c) dla jednostek E-9MN/U, E-10MN/U oraz E-11MN/U na
liniach rozgraniczaj¹cych s¹siaduj¹cych jednostek ele-
mentarnych;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) dla jednostki E-6MN/U na liniach rozgraniczaj¹cych
drogi dojazdowej E-46KDD oraz ci¹gu pieszo- jezdne-
go;

b) dla jednostki E-7MN/U na liniach rozgraniczaj¹cych
ci¹gu pieszo- jezdnego;

3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

4) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,6;

5) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów za wyj¹tkiem jednostki 9MN/U, gdzie maksymaln¹
wysoko�æ ustala siê na 12 metrów;

6) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie, za wyj¹tkiem jednostki 9MN/U, dla której dopuszcza
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siê realizacjê dodatkowej- trzeciej kondygnacji jako pod-
dasza u¿ytkowego;

7) ustala siê obowi¹zek realizacji dachów dwuspadowych o
minimalnym nachyleniu po³aci dachowych 30°;

8) ustala siê uk³ad g³ównej kalenicy dachu równoleg³y do
s¹siaduj¹cej z budynkiem jezdni;

9) w przypadku budynków naro¿nych, s¹siaduj¹cych z wiê-
cej ni¿ jedn¹ drog¹ publiczn¹, dopuszcza siê dowolny
uk³ad g³ównej kalenicy dachu;

10) pokrycie dachu ustala siê z dachówki ceramicznej;

11) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

12) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

13) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zezwala siê na remont,
zmianê sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê
zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszych jedno-
stek elementarnych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§62. 1. Ustala siê teren cmentarza, oznaczony symbolem
E-12ZC;

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie podstawowe terenu: cmentarz, tereny zielenie
urz¹dzonej, ci¹gi piesze;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie zabytkowego zespo³u ko-
�cielnego z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków (de-
cyzj¹ nr 1485/A/Le z dnia 21stycznia 1993 r.) tj. ko�ció³ p.w.
Naj�wiêtszej Marii Panny Wniebowziêtej, salka katechetycz-
na, d. kaplica z 1874 r., a tak¿e jego po³o¿enie w obrêbie strefy
ochrony konserwatorskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji

ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuje nastê-
puj¹ce ustalenie: nie ustala siê parametry i wska�niki kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania; terenu - wszelkie
inwestycje nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwatorem
zabytków;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
zakazuje siê wtórnych podzia³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§63. 1. Ustala siê teren zabudowy us³ugowej- obiekty
kultu religijnego, oznaczony symbolem E-13UK;

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie podstawowe terenu: ko�ció³ i obiekty towarzy-
sz¹ce, tereny zielenie urz¹dzonej, ci¹gi piesze;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenu jednostki w obrêbie zabytkowego zespo³u ko-
�cielnego z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków (de-
cyzj¹ nr 1485/A/Le z dnia 21 stycznia 1993 r. tj.) ko�ció³ p.w.
Naj�wiêtszej Marii Panny Wniebowziêtej, salka katechetycz-
na, d. kaplica z 1874 r., a tak¿e jego po³o¿enie w obrêbie strefy
ochrony konserwatorskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuje nastê-
puj¹ce ustalenie: nie ustala siê parametry i wska�niki kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - wszelkie
inwestycje nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwatorem
zabytków;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
zakazuje siê wtórnych podzia³ów nieruchomo�ci;
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9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§64. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: E-14MN/U, E-
15MN/U, E-16MN/U, E-17MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - szeregowa, bli�niacza lub wolno-
stoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony konserwa-
torskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê:

a) dla jednostki E-14MN/U:

- na liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych E-
44KDD i E-45KDD,

- w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
drogi dojazdowej E-57KDD;

b) dla jednostki E-15MN/U na liniach rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych E-44KDD i E-57KDD;

c) dla jednostki E-16MN/U jak na rysunku planu na linii
rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej E-44KDD;

d) dla jednostki E-17MN/U na linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej E-44KDD;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) dla jednostki E-14MN/U na linii rozgraniczaj¹cej terenu
zabudowy us³ugowej-obiekty kultu religijnego;

b) dla jednostki E-15MN/U w odleg³o�ci:

- 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej
E-45KDD,

- 4 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej
E-58KDD;

c) dla jednostki E-16MN/U:

- w odleg³o�ci 4 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
drogi dojazdowej E-58KDD,

- na liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych E-
60KDD i E-45KDD;

d) dla jednostki E-17MN/U:

- na linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej E-60KDD,

- w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
drogi lokalnej,

- w odleg³o�ci 4 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
drogi dojazdowej E-45KDD;

3) zabudowê bli�niacz¹ i wolnostoj¹c¹ dopuszcza siê jedynie
od strony ulicy Spacerowej;

4) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

5) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,6;

6) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

7) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

8) ustala siê obowi¹zek realizacji dachów dwuspadowych o
minimalnym nachyleniu po³aci dachowych 30°;

9) ustala siê uk³ad g³ównej kalenicy dachu równoleg³y do
s¹siaduj¹cej z budynkiem jezdni;

10) w przypadku budynków naro¿nych, s¹siaduj¹cych z wiê-
cej ni¿ jedn¹ drog¹ publiczn¹, dopuszcza siê dowolny
uk³ad g³ównej kalenicy dachu;

11) pokrycie dachu ustala siê z dachówki ceramicznej;

12) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

13) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

14) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zezwala siê na remont,
zmianê sposobu u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê
zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszych jedno-
stek elementarnych;

15) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne i
obowi¹zuj¹ce linie z budowy zezwala siê na remont,
zmianê sposobu u¿ytkowania oraz przebudowê nie zwiêk-
szaj¹c¹ powierzchni zabudowy budynku;
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7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§65. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem: E-18MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3) dla czê�ci jednostki znajduj¹cej siê w granicach strefy
ochrony sanitarnej wokó³ cmentarza obowi¹zuje zakaz
lokalizacji nowych zabudowañ mieszkalnych, zak³adów
produkuj¹cych artyku³y ¿ywno�ci zak³adów ¿ywienia zbio-
rowego b¹d� zak³adów i przechowuj¹cych artyku³y ¿ywno-
�ci oraz studzien, �róde³ i strumieni, s³u¿¹cych do czerpa-
nia wody do picia i potrzeb gospodarczych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê:

a) w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg
dojazdowych E-45KDD, E-47KDD, E-48KDD i drogi lo-
kalnej;

b) jak na rysunku planu od linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej E-44KDD;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dziatki budow-
lanej na 0,5;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 700 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: w przypadku dzia³ek naro¿nych posia-
daj¹cych dostêp do dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê
komunikacyjn¹ dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o
ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§66. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami:: E-19MN/U, E-
20MN/U, E-21MN/U, E-22MN/U, E-23MN/U, E-24MN/U, E-
25MN/U, E-26MN/U, E-27MN/U, E-28MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3) dla czê�ci jednostek znajduj¹cych siê w granicach strefy
ochrony sanitarnej wokó³ cmentarza obowi¹zuje zakaz
lokalizacji nowych zabudowañ mieszkalnych, zak³adów
produkuj¹cych artyku³y ¿ywno�ci zak³adów ¿ywienia zbio-
rowego b¹d� zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywno-
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�ci oraz studzien, �róde³ i strumieni, s³u¿¹cych do czerpa-
nia wody do picia i potrzeb gospodarczych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych i drogi lokalnej oraz ci¹gu pieszego i
terenów infrastruktury technicznej -elektroenergetyka;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,5;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

10) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie
zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹ powierzchni
zabudowy budynku;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:

nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§67. 1. Ustala siê teren obiektów infrastruktury technicz-
nej- elektroenergetyka, oznaczony symbolem E-29E;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenu: stacja trans-
formatorowa;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

2) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

3) dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nie ustala siê nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii
zabudowy;

2) dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich obiektów zwi¹zanych
z obs³ug¹ sieci elektroenergetycznej, z godnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

3) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 3 metrów;

5) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

6) nie ustala siê parametrów i wska�ników zagospodarowa-
nia terenu;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. Nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: na terenie nale¿y zapewniæ co najmniej
jedno miejsce postojowe;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;
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§68. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: E-30MN/U, E-
31MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ, wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej
E-61KDD i drogi lokalnej;

b) 22 metrów od granicy z terenem kolejowym;

c) 12 metrów od linii rozgraniczaj¹cej terenu zieleni urz¹-
dzonej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinna nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu

u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

10) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1 000 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz
nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de 50 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe na
ka¿dy lokal mieszkalny;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

4) w przypadku dzia³ki naro¿nej posiadaj¹cej dostêp do dróg
publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki
nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§69. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem E-32ZP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zieleni -park
le�ny;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: ci¹gi piesze i rowerowe, plac
zabaw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;
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5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszcza siê rekreacyjne wykorzystanie terenu;

4) dopuszcza siê realizacjê utwardzonych i nieutwardzonych
�cie¿ek pieszych i rowerowych;

5) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elementarnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,9;

6) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. Nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§70. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem E-33MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji

ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: ustala siê obowi¹zek zapewnienia od-
powiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, lecz nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de
50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe na
ka¿dy lokal mieszkalny;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§71. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ug, oznaczony symbolem E-34MN/U;
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2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, us³ugi wolnostoj¹ce
i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych, ci¹gu pieszo-jezdnego i terenów zabu-
dowy us³ugowej z dopuszczeniem wbudowanych lokali
mieszkalnych;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenie: ustala siê obowi¹zek zapewnienia od-
powiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, lecz nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de
50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe na
ka¿dy lokal mieszkalny;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§72. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: E-35MN/U, E-
36MN/U, E-37MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie, podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca lub bli�niacza, us³ugi
wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdo-
wych, ci¹gów pieszo-jezdnych i terenu zabudowy us³u-
gowej z dopuszczeniem wbudowanych lokali mieszkal-
nych E-39U/MN;

b) 4 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi wewnêtrz-
nej;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek budowla-
nych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,3;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,4;
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4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 900 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz
nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de 50 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe na
ka¿dy lokal mieszkalny;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-
wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§73. 1. Ustala siê tereny zabudowy us³ugowej z dopusz-
czeniem wbudowanych lokali mieszkalnych, oznaczone sym-
bolami: E-38U/MN, E-39U/MN, E-40U/MN;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa us³ugowa
z dopuszczeniem lokali mieszkalnych w ramach obiektów
us³ugowych;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej komunikacja wewnêtrzna, par-
kingi, zabudowa mieszkaniowa w ramach obiektów us³u-
gowych;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 6;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

a) dla jednostki E-38U/MN w odleg³o�ci:

- 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdo-
wej,

- 12 metrów od linii rozgraniczaj¹cej terenu ¯P,

- 15 metrów od granicy z terenem kolejowym, ale nie
mniej ni¿ 20 metrów od osi zlokalizowanego tam
skrajnego toru;

b) dla jednostki E-39U/MN w odleg³o�ci:

- 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdo-
wych,

- 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cych terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ci¹gów pie-
szo- jezdnych;

c) dla jednostki E-40U/MN w odleg³o�ci:

- 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdo-
wych s¹siaduj¹cych z niniejsz¹ jednostk¹ elemen-
tarn¹,

- 15 metrów od granicy z terenem kolejowym, ale nie
mniej ni¿ 20 metrów od osi zlokalizowanego tam
skrajnego toru,

- 12 metrów od granicy miasta Leszno;

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych nieruchomo�ci
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,2;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,5;

4) maksymalna wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ
12 metrów;
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5) maksymalna wysoko�æ budowli nie mo¿e przekroczyæ 49
metrów;

6) nie ustala siê szczególnych wymagañ dotycz¹cych form
dachów i rodzajów ich pokrycia;

7) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ wyznaczone
w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, o wysoko�ciach
nie wiêkszych ni¿ 10 metrów;

8) na terenie jednostki E-39U/MN, w miejscu wskazanym na
rysunku planu nale¿y zrealizowaæ szpaler drzew;

9) nawierzchnie dróg wewnêtrznych, placów manewrowych
i miejsc parkingowych, nale¿y wykonaæ jako powierzchnie
nieprzepuszczalne;

10) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

11) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1 000 m2;

2) warunek okre�lony w pkt 1 nie obowi¹zuj¹ w przypadku
wydzielania nieruchomo�ci pod urz¹dzenia infrastruktury
technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie �cie-
ków itp.) lub drogi wewnêtrzne;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz
nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de 50 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe na
ka¿dy lokal mieszkalny;

2) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, niepo-
siadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹ o
minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgraniczaj¹-
cych;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nieposiadaj¹cych konty-
nuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do za-

wracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§74. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czony symbolem E-41KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie czê�ci terenu jednostki w obrêbie strefy ochrony kon-
serwatorskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgranicza-
j¹cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostki elementarnej stanowi¹ obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2, a w przypadku po³o¿enia czê�ci jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;
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12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§75. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czony symbolem E-42KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ drogi na 20 metrów w
liniach rozgraniczaj¹cych;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostki elementarnej stanowi¹ obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2, a w przypadku po³o¿enia czê�ci jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§76. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych - dojazdo-
wych, oznaczone symbolami: E-43KDD, E-44KDD, E-45KDD,
E-46KDD, E-47KDD, E-48KDD, E-49KDD, E-50KDD, E-51KDD,
E-52KDD, E-53KDD, E-54KDD, E-55KDD, E-56KDD, E-57KDD,
E-58KDD, E-59KDD, E-60KDD, E-61KDD, E-62KDD, E-63KDD,
E-64KDD, E-65KDD, E-66KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie czê�ci terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony
konserwatorskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgranicza-
j¹cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2, a w przypadku po³o¿enia jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§77. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych - ci¹gi pieszo-
jezdne, oznaczone symbolami: E-67KPJ, E-68KPJ, E-69KPJ, E-
70KPJ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:
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1) przeznaczenie podstawowe terenów: ci¹g pieszo-jezdny;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz z uwagi na po³o-
¿enie czê�ci terenów jednostek w obrêbie strefy ochrony
konserwatorskiej �B� obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgranicza-
j¹cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

4) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§78. 1. Ustala siê teren drogi wewnêtrznej, oznaczony
symbolem E-71KDW;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnêtrzna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹-
cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

4) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§79. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych - ci¹gi piesze,
oznaczone symbolami: E-72KP, E-73KP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: ci¹g pieszy;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹-
cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

4) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2, a w przypadku po³o¿enia jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;
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8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§80. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem E-74ZI;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleñ izolacyjna

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: ci¹gi piesze i ro-
werowe, ekrany akustyczne;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszcza siê realizacjê utwardzonych i nieutwardzonych
�cie¿ek pieszych i rowerowych;

4) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elementarnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,9;

5) nowe nasadzenia drzew dopuszcza siê w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 15 metrów od granicy z terenem kolejowym,
ale nie mniej ni¿ 20 metrów od osi zlokalizowanego tam
skrajnego toru;

6) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2, a w przypadku po³o¿enia czê�ci jednostki
elementarnej w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody podziemnej �Zaborowo� obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia jak w §7 ust. 3;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:

nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§81. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i us³ug, oznaczone symbolami: F-1MN/U, F-2MN/
U, F-3MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, bli�niacza, us³ugi
wolnostoj¹ce i wbudowane;

2) w zakresie us³ug zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurto-
wego, obiektów zwi¹zanych z dystrybucj¹ paliw;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust 1
i 3;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz, zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) dla jednostki F-1 MN/U nieprzekraczalne linie zabudowy
ustala siê w odleg³o�ci 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych
dróg lokalnych, ci¹gu pieszo-jezdnego oraz jednostki F-
4US/UT;

2) dla jednostki F-2MN/U nieprzekraczalne linie zabudowy
ustala siê w odleg³o�ci:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi lokalnej oraz
ci¹gu pieszo- jezdnego F-6KPJ;

b) 4 metry od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo- jezd-
nego F-7KPJ oraz jednostki F-4US/UT;

3) dla jednostki F-3MN/U nieprzekraczalne linie zabudowy
ustala siê w odleg³o�ci:

a) 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cych drogi lokalnej,
drogi dojazdowej, ci¹gu pieszo-jezdnego oraz jednost-
ki F-4US/UT;

b) 12 metrów od linii rozgraniczaj¹cej lasu;

4) dla jednostek F-1 MN/U i F-2MN/U ustala siê, ¿e udzia³
powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni
terenu wydzielonych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 0,2;
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5) dla jednostki F-3MN/U ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni
terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzie-
lonych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿
0,3;

6) dla jednostek F-1 MN/U i F-2MN/U ustala siê maksymalny
wska�nik zabudowy dzia³ki budowlanej na 0,5;

7) dla jednostki F-3MN/U ustala siê maksymalny wska�nik
zabudowy dzia³ki budowlanej na 0,4;

8) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 10 me-
trów;

9) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

10) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

11) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

12) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

13) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

14) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz
nie mniej ni¿ 1 stanowisko postojowe na ka¿de 50 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug, a w przypadku lokalizacji
lokalu mieszkalnego dodatkowo 1 miejsce postojowe na
ka¿dy lokal mieszkalny;

2) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
dróg publicznych ró¿nych klas, obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§82. 1. Ustala siê teren sportu, rekreacji i turystyki ozna-
czony symbolem F-4US/UT;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty us³ug sportu, rekre-
acji i turystyki;

2) uzupe³niaj¹ce: obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹
obiektów sportu, rekreacji, turystyki, zieleñ towarzysz¹ca,
parkingi, drogi wewnêtrzne;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5 ust. 1
i 4;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu:

2) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,6;

3) ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki budow-
lanej na 0,3;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

5) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

6) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów;

7) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
noworealizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

9) ustala siê zachowanie istniej¹cego drzewostanu;

10) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

11) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;
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6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê realizacjê placów publicznych na terenach
jednostek;

2) zakazuje siê realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych i ¿elbetowych od strony drogi pu-
blicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 2 500 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8 oraz
dodatkowe ustalenia:

1) na terenie ka¿dej jednostki nale¿y zapewniæ co najmniej
jedno miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 25 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug;

2) dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych zakoñczo-
nych placem manewrowym do zawracania o parametrach
zgodnych z wymogami przepisów odrêbnych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

§83. 1. Ustala siê teren lasu, oznaczony symbolem F-
5ZL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: las;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: ci¹gi piesze, ci¹gi
pieszo-rowerowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeby kszta³-
towania przestrzeni publicznych obowi¹zuje zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ¿el-
betowych od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê;

6. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszcza siê rekreacyjne wykorzystanie terenu;

4) dopuszcza siê realizacjê nieutwardzonych dróg wewnêtrz-
nych, �cie¿ek pieszych i rowerowych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
nie ustala siê szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci;

§84. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych - ci¹gi pieszo-
jezdne, oznaczone symbolami: F-6KPJ, F-7KPJ;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa z
placem manewrowym do zawracania;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §5;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §6;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) drogi nale¿y urz¹dziæ jako ci¹gi pieszo-jezdne;

2) ustala siê istniej¹c¹ szeroko�æ drogi w liniach rozgranicza-
j¹cych z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia w trakcie modernizacji;

3) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia nale-
¿y uwzglêdniæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów,
wyznaczane przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszar prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w §7 ust 1 i 2;
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8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §8;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w §9;

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§85. 1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003

Poz. 2116

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala
siê w wysoko�ci 30%.

§86. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Leszno.

§87. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 30 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna

(-) Piotr Olejniczak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/380/2009

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie

 ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna.

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

PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Poz. 2116

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zm.), w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.), Rada Miejska Leszna rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna, przedmio-
tem rozstrzygniêcia s¹ inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, polega-
j¹ce na:

1) wykupie gruntów pod budowê i poszerzenie ulic klas:
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KDZ, KDL i KDD, a tak¿e ci¹gów

pieszo-jezdnych i pieszych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami KPJ i KP, oraz na budowie i przebudowie tych
ulic i ci¹gów,

2) realizacja sieci wodoci¹gowej, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

2. Realizacja w/w zadañ odbywaæ siê bêdzie etapowo,
zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym i �rodkami
finansowymi zapisanymi w bud¿ecie.

3. Wykup terenów pod drogi nast¹pi w trybie przepisów
z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami, a realizacja inwesty-
cji w trybie zamówieñ publicznych.

4. Koszt uzale¿niony bêdzie od cen materia³ów i us³ug
obowi¹zuj¹cych w czasie realizacji inwestycji i ustalony zosta-
nie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji,

5. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z docho-
dów w³asnych gminy b¹d� innych �róde³ finansowania prze-
widzianych przepisami o finansach publicznych.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/380/2009

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie

ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala, co nastê-
puje:

Do wy³o¿onego w dniach od 19 stycznia 2009 r. do
9 lutego 2009 r. do publicznego wgl¹du projektu planu nie
wniesiono ¿adnych uwag, w zwi¹zku z czym nie wystêpuje
potrzeba rozstrzygniêæ w powy¿szej sprawie.


