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UCHWAŁA Nr VI/57/ńŃ 

Rady Miejskiej w PasłCku 

z dnia 9 lipca 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej czCWci PasłCka. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm., z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 119, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, 
zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) po sprawdzeniu zgodnoWci 
ze Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy PasłCk, uchwalonego 
przez RadC Miejsk> w PasłCku uchwał> Nr XIV/91/09 z 
dnia 22.12.2009 r. 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne. 

 
§ ń. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego centralnej i wschodniej czCWci PasłCka, 
obejmuj>cego tereny połocone miCdzy ul. Augustyna 
Steffena, ul. Sprzymierzonych, lini> kolejow> wraz 
z dworcem kolejowym, ul. Boh. Westerplatte, ul 3 Maja, 
ul. Poln>, projektowan> południow> obwodnic> PasłCka. 

 
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 595 ha 

znajduj>cy siC w granicach opracowania okreWlonych 
uchwał> nr VIII/58/08 Rady Miejskiej w PasłCku z dnia 
7 listopada 2008 roku w sprawie przyst>pienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego centralnej i wschodniej czCWci PasłCka 
oraz uchwał> nr VI/43/09 Rady Miejskiej w PasłCku z dnia 
03 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/58/08 
Rady Miejskiej w PasłCku z dnia 7 listopada 2008 r. 
uwzglCdniaj>cy jednostki urbanistyczne wyrócnione 
w „Studium”Ś 
 
  1) Jednostka III - obejmuje dolinC rzeki W>skiej, 

podstawowy element systemu osnowy ekologicznej 
miasta, obszar połocony pomiCdzy ul. 
Sprzymierzonych i ul. Wojska Polskiego oraz ul. 
Augusta Steffena i granic> osiedli mieszkaniowych 
przy ul. Partyzantów, 

 
  2) Jednostka IV - obejmuje obszar Starego Miasta 

i MłyMskiego PrzedmieWcia, 
 
  3) Jednostka V - obejmuje VródmieWcie, główny obszar 

mieszkaniowo usługowy miasta wraz z historycznymi 
przedmieWciamiś połocony miCdzy ul. Wojska 
Polskiego i lini> kolejow> oraz miCdzy ul. Jagiełły i           
ul. Kopernika a ul. Poln> i ul. 3-go Maja, 

 
  4) Jednostka VI - obejmuje obszar istniej>cych (Popowe 

Włóki, Os przy ul. Partyzantów) i projektowanych 
osiedli mieszkaniowych, połocony we wschodniej 
czCWci miasta, miCdzy istniej>cym zainwestowaniem 
Wródmiejskim, ul. Poln> a doln> rzeki Sirwy; 
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§ 2. 1. Integraln> czCWci> uchwały jest: 
 
  1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu; 
 
  2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
 
  3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

 
2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z nastCpuj>cych 

rozdziałówŚ 
 
  1) Rozdział 1 - Przepisy ogólneś 
 
  2) Rozdział 2 - Ustalenia ogólne dotycz>ce całego 

terenu; 
 
  3) Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych połoconych w jednostce III; 
 
  4) Rozdział 4 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych połoconych w jednostce IV; 
 
  5) Rozdział 5 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych połoconych w jednostce V; 
 
  6) Rozdział 6 - Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych połoconych w jednostce VI; 
 
  7) Rozdział 7 - Ustalenia dla terenów systemu 

komunikacyjnego; 
 
  8) Rozdział 8 - Przepisy koMcowe. 
 

§ 3. Na terenie objCtym planem obowi>zuj> 
nastCpuj>ce definicje terminów ucytych w planie: 
 
  1) budynki zamieszkania zbiorowego - nalecy przez to 

rozumieć budynki przeznaczone do okresowego lub 
stałego pobytu ludzi: 
a) zaspakajaj>ce specyficzne potrzeby mieszkaniowe 

- dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, 
internat, dom studencki, 

b) zwi>zane ze Wwiadczeniem usług turystycznych w 
obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat, 
dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, 
schronisko młodziecowe, schronisko, 

c) inne specjalistyczne - budynek koszarowy, 
budynek zakwaterowania na terenie zakładu 
karnego, aresztu Wledczego, zakładu poprawczego, 
schroniska dla nieletnich; 

 
  2) dostCp do terenu: 

a) dostCp publiczny - nalecy przez to rozumieć dostCp 
do terenu nie limitowany cadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi ani przedmiotowymi, w 
szczególnoWci ogrodzeniami, biletami wstCpu, por> 
doby, 

b) dostCp ogólny - nalecy przez to rozumieć dostCp 
do terenu nielimitowany cadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi. WstCp na teren o dostCpie 
publicznym zapewniony jest kacdej osobie 
spełniaj>cej warunki o charakterze organizacyjnym 
(np. dostCp tylko w ustalonych godzinach, dostCp 
w okreWlonym celu) lub finansowym (np. bilety 

wstCpu, ustalone opłaty za korzystanie z terenu 
czy obiektu); 

 
  3) funkcje przemysłowe - rozumie siC przez to wszelk> 

działalnoWć polegaj>c> na wytwórczoWci i składowaniu, 
obejmuj>c> zakłady przemysłowe, urz>dzenia 
produkcji budowlanej, centra technologiczne, centra 
logistyczne, bazy transportowe, składy, magazyny, 
hurtownie, rzemiosło o charakterze produkcyjnym oraz 
inna działalnoWć prowadzona na zbliconej zasadzie do 
wymienionych powycejś 

 
  4) funkcje obsługi komunikacji - rozumie siC przez to 

funkcje zwi>zane z obsług> transportu 
samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis 
samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi 
samochodówś 

 
  5) funkcje usługowe (usługi) - nalecy przez to rozumiećŚ 

a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, 
wymiar sprawiedliwoWci, kultury, kultu religijnego, 
oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porz>dku 
publicznego, ochrony przeciwpocarowej, rekreacji i 
kultury fizycznej, sportu (za wyj>tkiem sportu 
wyczynowego), 

b) usługi publiczne jak: administracja publiczna, 
wymiar sprawiedliwoWci, kultury, kultu religijnego, 
oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porz>dku 
publicznego, ochrony przeciwpocarowej, rekreacji i 
kultury fizycznej, sportu (za wyj>tkiem sportu 
wyczynowego), 

c) rzemiosło o charakterze usługowym - rozumiane 
jako działalnoWć usługowa a nieprodukcyjna, jak 
np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzCtu 
RTV, tapicer, itp. oraz inna działalnoWć usługowa 
na zbliconej zasadzie do wymienionych powycej, 
nie powoduj>ca ponadnormatywnych 
zanieczyszczeM Wrodowiska, jak równiec 
powstawania odorów i niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeMś 

 
  6) funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne) - 

nalecy przez to rozumiećŚ 
a) usługi hotelarskie rozumiane jako krótkotrwałe, 

ogólnie dostCpne wynajmowanie domów, 
mieszkaM, pokoi, miejsc noclegowych, a takce 
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 
samochodowych oraz Wwiadczenie, w obrCbie 
obiektu, usług z tym zwi>zanych. Mog> być 
WwiadczoneŚ 
- w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, 

pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska 
młodziecowe, schroniska, pola biwakowe, 
kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza siC do 
budynków zamieszkania zbiorowego, z 
wył>czeniem pól biwakowych i kempingów, 

- w innych obiektach, spełniaj>cych wymogi 
ustawy o usługach turystycznych, 

- a takce w formie wynajmowanych przez rolników 
pokoi i miejsc na ustawienie namiotów w 
prowadzonych gospodarstwach rolnych (tzw. 
agroturystyka), o ile spełniaj> wymogi ustawy o 
usługach turystycznych; 

b) usługi przewodnickie oraz wszystkie inne usługi 
Wwiadczone turystom lub odwiedzaj>cymś 

 
  7) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) - 

nalecy przez to rozumiećŚ 
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a) budynki jednorodzinne, to jest budynki 
wolnostoj>ce albo budynki w zabudowie 
blianiaczej, szeregowej lub grupowej, słuc>ce 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 

b) budynki wielorodzinne, 
c) budynki zamieszkania zbiorowego, o których mowa 

w pkt. 1, lit. a, zaspokajaj>ce specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe, 

- wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj>cych w 
nich rodzin: urz>dzeniami budowlanymi, ogrodami, 
miejscami postojowymi, garacami i budynkami 
gospodarczymi oraz obiektami małej architektury; 

 
  8) intensywnoWć zabudowy jest to stosunek powierzchni 

całkowitej budynku do powierzchni działki; 
 
  9) linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - rozumie siC 
przez to liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC 
zewnCtrznej Wciany budynku; zewnCtrznej Wciany 
budynku nie stanowi>Ś 
- w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, 

wiatrołapy, schody i pochylnie wejWciowe do 
budynku, 

- w wycszych kondygnacjach - wykusze, loggie, 
balkony i inne podobne elementy bryły budynku, 

b) obowi>zuj>ca linia zabudowy - rozumie siC przez to 
liniC, wzdłuc której obowi>zuje lokalizacja 
zewnCtrznej Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany 
budynku nie stanowi>Ś 
- w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, 

wiatrołapy, schody i pochylnie wejWciowe do 
budynku, 

- w wycszych kondygnacjach - wykusze, loggie, 
balkony i inne podobne elementy bryły budynku; 

 
10) miejsce postojowe - rozumie siC przez to teren 

przeznaczony do postawienia samochodu, przy czym 
jako miejsce postojowe mocna zaliczyć miejsce w 
garacu oraz na podjeadzie do budynku; 

 
11) reklama - rozumie siC przez to noWnik informacji 

wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, 
umieszczony w polu widzenia ucytkowników drogi, 
niebCd>cy znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnałach lub znakiem informuj>cym o 
obiektach ucytecznoWci publicznej ustawionym przez 
gminCś 
a) reklama wolnostoj>ca - nalecy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 
obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>, 

b) reklama wbudowana - nalecy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 
umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i 
elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 
0,3 m

2
 nie jest reklam> wbudowan>ś 

 
12) obiekt o ducym zatrudnieniu - obiekt o zatrudnieniu 

powycej 10 osóbś 
 
13) obiekt o szczególnych funkcjach kompozycyjnych - 

obiekt stanowi>cy dzieło o indywidualnym wyrazie, 
tworz>cy charakterystyczny punkt w przestrzeni 
miasta, wzbogacaj>cy sferC tocsamoWci miasta; 

 

14) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - 
obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z 
zastosowaniem: 
a) na elewacjach przyległych do przestrzeni 

publicznych materiałów elewacyjnych trwałych o 
wysokiej jakoWci, np. kamieM naturalny, ceramika, 
masy sztukatorsko-tynkarskie, inne materiały 
uzyskiwane dziCki tradycyjnym technologiom 
rzemieWlniczym, 

b) na dachach w czCWci widocznej z poziomu 
człowieka znajduj>cego siC na terenie przestrzeni 
publicznych pokryć dachowych z materiałów 
trwałych, wysokiej jakoWci, z wykluczeniem 
stosowania materiałów imituj>cych pokrycia z 
materiałów naturalnych, np. blacho dachówka, 
dachówka bitumiczna, płyty faliste, blacha 
powlekana, papa termozgrzewalna, itp.; 

 
15) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nalecy 

przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC 
powierzchniow> na terenie działki budowlanej, a takce 
50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej nic 10 m

2
 urz>dzonych jako 

stałe trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym 
im naturaln> wegetacjCś 

 
16) powierzchnia zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

sumC powierzchni zabudowy budynków i 
tymczasowych obiektów budowlanych o terminie 
lokalizacji powycej 120 dni zlokalizowanych na działce 
budowlanej; 

 
17) typ zabudowy - nalecy przez to rozumieć zespół 

nastCpuj>cych cech zabudowy: usytuowanie na 
działce, gabaryty, kształt dachu. Jeceli w ustaleniu jest 
mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy 
istniej>cej - typ ten okreWla zabudowa istniej>ca w 
bezpoWrednim s>siedztwie projektowanej; 

 
18) wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - nalecy przez 

to rozumieć obiekt handlowy o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m

2
; 

 
19) wskaanik powierzchni zabudowy: stosunek 

powierzchni zabudowy do powierzchni działki/terenu, 
wskaanik powierzchni zabudowy ustala siC w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych; 

 
20) wysokoWć zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu przy 
najnicej połoconym wejWciu do budynku lub jego 
czCWci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do 
najwycszego punktu dachu (z wył>czeniem komina); 
okreWlenie w planie iloWci kondygnacji nadziemnych 
nie wyklucza mocliwoWci realizacji kondygnacji 
podziemnych, chyba ce ustalenia szczegółowe 
stanowi> inaczej; 

 
21) zabudowa zagrodowa - nalecy przez to rozumieć w 

szczególnoWci budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leWnychś 

 
22) zagospodarowanie tymczasowe - nalecy przez to 

rozumieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu a 
takce sposób ucytkowania obiektu inny nic 
przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas okreWlony 
tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 
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zasady tymczasowego zagospodarowania okreWlaj> 
ustalenia planu. 

 
§ 4. 1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny 

elementarne, czyli wyrócnione na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu. 
Podział obszaru objCtego planem na tereny elementarne 
jest spójny i rozł>czny, co oznacza, ce wszystkie czCWci 
obszaru objCtego planem nalec> do któregoW z terenów 
elementarnych i cadna czCWć nie nalecy równoczeWnie do 
dwóch terenów elementarnych. 
 

2. Kacdy teren elementarny jest oznaczony w tekWcie i 
na rysunku planu numerem, gdzie okreWla siCŚ 
 
  1) oznaczenie jednostki w której jest połoconyś 
 
  2) kolejny numer terenu elementarnego; 
 
  3) przeznaczenie terenu. 
 

3. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego podziału 
wyrócnia siC w planie wydzielenia wewnCtrzne, tj. 
fragmenty terenu elementarnego, dla których 
sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe 
dotycz>ce zasad zagospodarowania lub okreWlono WciWle 
ustalony sposób ucytkowania i zagospodarowania. 
Podział terenu elementarnego na wydzielenia wewnCtrzne 
nie jest spójny ani rozł>cznyŚ mog> istnieć fragmenty 
terenu nie nalec>ce do cadnego z wydzieleM 
wewnCtrznych, mog> tec istnieć fragmenty terenu 
nalec>ce równoczeWnie do dwu i wiCcej wydzieleM 
wewnCtrznych. 

 
4. Kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego wyrócniony 

na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego 
podziału oznaczony jest w tekWcie i na rysunku planu 
numerem adresowym, na który składa siCŚ 
 
  1) numer terenu elementarnego, w którym teren 

wydzielenia wewnCtrznego jest połoconyś 
 
  2) oraz numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego 

wył>cznie na tym terenie. 
 

§ 5. 1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleM - 
ustalenia ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu 
oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
elementarnych. Dla kacdego terenu elementarnego 
obowi>zuje suma ustaleM ogólnych i ustaleM 
szczegółowych. 

 
2. Dla terenów elementarnych, za wyj>tkiem terenów 

układu komunikacyjnego, wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi okreWla siCŚ 
 
  1) przeznaczenie terenu; 
 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu; 
 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
 
  5) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych; 
 
  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu; 
 

  7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisówś 

 
  8) zasady scalania i podziału nieruchomoWciś 
 
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuś 
 
10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna 
terenu; 

 
11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy; 
 
12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenówś 
 
13) stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty 
planistycznej). 

 
3. Dla terenów układu komunikacyjnego, maj> 

jednolity układ formalny i zawieraj>Ś 
 
  1) przeznaczenie terenu; 
 
  2) parametry, wyposacenie, dostCpnoWćś 
 
  3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych; 
 
  4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu; 
 
  5) inne ustalenia; 
 
  6) stawka procentowa słuc>ca naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty 
planistycznej). 

 
§ 6. 1. Rysunek planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 

uchwały, zawiera nastCpuj>ce oznaczenia: 
 
  1) granica obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 
 
  2) granica administracyjna miasta i gminy PasłCkś 
 
  3) linie rozgraniczaj>ce tereny elementarne (tereny o 

rócnym przeznaczeniu); 
 
  4) linie rozgraniczaj>ce tereny wydzieleM wewnCtrznych 

(tereny o rócnych zasadach zagospodarowania); 
 
  5) oznaczenia terenówŚ 

a) sposób oznaczenia terenu elementarnego, 
- numer jednostki urbanistycznej, 
- numer terenu elementarnego /dla systemu 

komunikacji numer drogi/, 
- przeznaczenie terenu elementarnego /klasa drogi 

lub ulicy/, 
b) sposób oznaczenia terenu wydzielenia 

wewnCtrznegoś 
- numer terenu elementarnego, w którym jest 

połocone wydzielenie wewnCtrzne, 
- numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego 

wył>cznie na tym terenie, 
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- kolejny numer wydzielenia wewnCtrznego, 
- funkcja, dla której rezerwuje siC teren (w 

zalecnoWci od potrzeb); 
 
  6) oznaczenie przeznaczenia terenówŚ 

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) MM - tereny zabudowy mieszkaniowej, 
c) MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
d) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
e) UU - tereny zabudowy usługowej, 
f) UO - tereny usług oWwiaty, 
g) UK - tereny usług kultury, 
h) US - tereny usług sportu, 
i) PU - tereny funkcji przemysłowych i usługowych, 
j) KU - tereny funkcji obsługi komunikacji, 
k) KT - tereny komunikacji, 
l) ZP - tereny zieleni urz>dzonej (parki, skwery, 

zieleMce), 
m) ZC - cmentarze, 
n) ZL - tereny lasów, 
o) R - tereny rolnicze, 
p) RM - tereny zabudowy zagrodowej, 
q) ZD - tereny ogródków działkowych, 
r) WS - tereny wód powierzchniowych; 

 
  7) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ci>g widokowy, 
b) oW widokowa, 
c) otwarcie widokowe, 
d) dominanta przestrzenna; 
e) dominanta przestrzenna; 

 
  8) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
a) pomnik przyrody 
b) projektowany pomnik przyrody 
c) granica obszaru chronionego krajobrazu, 
d) granica zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,          

tj. Park Ekologiczny im. St. Pankalli, 
e) tereny powierzchni biologicznie czynnych z 

zadrzewieniami, 
f) projektowane szpalery drzew, 
g) granica projektowanego obszaru Natura 2000; 

 
  9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru 

zabytkówś 
b) obiekty zabytkowe, 
c) zabytkowe zespoły budowlane, 
d) strefa „A" Wcisłej ochrony konserwatorskiej 
e) strefa „B" poWredniej ochrony konserwatorskiej, 
f) strefa ochrony archeologiczne, 
g) strefa „źK” ochrony ekspozycji i krajobrazu; 

 
10) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
b) obowi>zuj>ca linia zabudowy; 

 
11) tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na 

podstawie odrCbnych przepisówŚ 
a) ZZ - obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
b) wały przeciwpowodziowe, 
c) granica strefy ochrony bezpoWredniej dla ujCcia 

wody; 
 

12) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) TZ - tereny zamkniCte, 
b) strefa ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania 

w s>siedztwie linii energetycznej, 
c) strefa ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania 

w s>siedztwie cmentarza, 
d) obszar ograniczeM dla lokalizacji 

zagospodarowania w s>siedztwie linii kolejowej, 
e) obowi>zkowy podział na działki, 
f) tereny rewaloryzacji zagospodarowania, 
g) obiekty do likwidacji; 

 
13) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym: 

a) tereny dróg publicznych: 
- KD.Z - droga/ulica klasy Z - zbiorcza, 
- KD.L - droga/ulica klasy L - lokalna, 
- KD.D - droga/ulica klasy D - dojazdowa, 

b) inne tereny obsługi komunikacyjnej, jak: 
- KD.W - drogi/ulice wewnCtrzne, 
- KX -dojazdy i dojWcia, 
- KP - tereny parkingów i garacy, 
- przebieg ci>gu pieszego, 
- regionalna trasa rowerowa, 
- lokalna trasa rowerowa; 

 
14) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej: 

a) tereny dla obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej: 
- IT -pas infrastruktury technicznej, 
- E - stacje transformatorowe, 
- Ks - tereny przepompowni Wcieków, 
- K - tereny oczyszczalni Wcieków, 
- W - teren ujCcia wody, 
- C - kotłownia, inne obiekty infrastruktury, 

b) sieci infrastruktury technicznej: 
c) linia energetyczna SN 15 kV istniej>ca, 
d) projektowana skablowana linia wysokiego 

napiCcia. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu. 

 
§ 7. Przeznaczenie terenu 

 
1. Zasady lokalizacji wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych: 
a) w powi>zaniu z restrukturyzacj> i rewaloryzacj> 

zagospodarowania terenów oznaczonych na 
rysunku symbolami R1 (na terenie bazy PKS w 
wydzieleniach wewnCtrznych 13/1.1.UU i 
13/1.2.UU połoconych w terenie elementarnym 
V.13.MU), na terenie odlewni celiwa ORWO w 
terenie 06/1.1.UU połoconym w terenie 
elementarnym V.06.MU) i R2 (rejon dworca 
kolejowego: tereny V.10.UU, V.34.KT), jako funkcjC 
towarzysz>c> zabudowie mieszkaniowej i 
mieszkaniowo-usługowejś 

b) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji 
usługowych oznaczonych jako UU, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymiś 

 
  2) w granicach obszaru starego miasta wpisanego do 

rejestru zabytków wyklucza siC lokalizacjC wielko 
powierzchniowych obiektów handlowych. 
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2. Na terenach przeznaczonych dla zabudowy 
mieszkaniowej MW - wielorodzinnej i MN - jednorodzinnej 
wyklucza siC lokalizacjC usług wywołuj>cych ruch 
samochodów ciCcarowych lub autobusówś 

 
3. Na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku 

planu jako R i R/ZL dopuszcza siC zalesienia ucytków 
rolnych według nastCpuj>cych zasad: 
 
  1) na terenach rolniczych połoconych w strefie osnowy 

ekologicznej miasta: 
a) dopuszcza siC zalesienia wszystkich gruntów 

rolnych, za wyj>tkiem gleb pochodzenia 
organicznego torfowych i torfowo mułowych, tj. 
gruntów które s> ucytkami ekologicznymi 
reguluj>cymi stosunki wodne (hydrogeniczne 
zagłCbienia terenu), 

b) ponadto obowi>zuje podejmowanie działaM 
zmierzaj>cych do rozszerzenia i wzmocnienia 
powi>zaM przyrodniczych oraz ci>głoWci 
przestrzennej systemu osnowy ekologicznej, w 
szczególnoWci zachowanie i odtwarzanie naturalnej 
obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych 
przez zadrzewienia, zakrzaczenia oraz tworzenie 
nieprzeorywanej darni trawiastej, wdracanie 
dostCpnych programów rolno Wrodowiskowychś 

 
  2) na pozostałych terenach rolniczych ustala siC 

nastCpuj>ce zasady zalesieMŚ 
a) dopuszcza siC zalesienia na glebach zagroconych 

erozj>, niezalecnie od klasy gleby, 
b) dopuszcza siC zalesienia na glebach klas V i VI, a 

takce na pozostałych gruntach zakwalifikowanych 
jako kompleksy rolniczej przydatnoWci gleb nr 6 - 
kompleks cytni (cytnio-ziemniaczany) słaby, nr 7 
kompleks cytnio łubinowy, nr 9 kompleks zbocowo 
pastewny słaby, 

c) dopuszcza siC zalesienia gruntów lec>cych 
odłogiem, tj. gleb które utraciły walory 
agroekologiczne, 

d) dopuszcza siC zalesienia gruntów bezpoWrednio 
przylegaj>cych do istniej>cych kompleksów 
leWnych, niezalecnie od powierzchni przeznaczonej 
do zalesienia, 

e) dopuszcza siC zalesienia wszystkich gruntów w 
przypadku powierzchni przeznaczonej do 
zalesienia przekraczaj>cej 3 ha; 

f) wyklucza siC zalesienia gleb pochodzenia 
organicznego torfowych i torfowo mułowych,          
tj. gruntów reguluj>cych stosunki wodne; 

 
  3) z planu zalesieM nalecy wykluczyć, znajduj>ce siC na 

terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
2000 „Murawy koło PasłCka” chronione siedlisko 
przyrodnicze - murawy kserotermiczne (Festuco-
Brometea); dla przedsiCwziCć zwi>zanych z 
zalesianiem terenu obejmuj>cym obszar Natura 2000 
„Murawy koło PasłCka” powinna być przeprowadzona 
ocena oddziaływania na obszar Natura 2000. 

 
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
 
1. W celu kształtowania właWciwych warunków 

ekspozycji krajobrazu obowi>zuje kształtowanie 
przestrzeni uwzglCdniaj>ceŚ 
 
  1) chronione wnCtrza krajobrazowe dolin rzek W>skiej i 

Sirwy, wraz z ci>gami widokowymi umocliwiaj>cymi 
ich ekspozycjC, 

 
  2) specyficzne cechy historycznie ukształtowanych 

jednostek krajobrazowych - załoceM i zespołów 
zabudowy, 

 
  3) harmonijne kształtowanie eksponowanych sylwet 

zabudowy, istniej>cej lub projektowanej, 
 
  4) dominanty przestrzenne, którymi s> obiekty lub ich 

grupy wyraanie odrócniaj>ce siC od otaczaj>cej 
zabudowy form> całego obiektu lub jego gabarytami, 

 
  5) charakterystyczne osie widokowe, 
 
  6) charakterystyczne wnCtrza urbanistyczne i wacne 

pierzeje zabudowy, 
 
- jako elementy zagospodarowania o szczególnym 
znaczeniu dla kształtowania krajobrazu miasta. 
 

2. Ustala siC zasady kształtowania ekspozycji wnCtrz 
krajobrazowych dolin rzek W>skiej i Sirwy: 
 
  1) odtworzenie i rewaloryzacja widokowego ci>gu 

spacerowego wzdłuc krawCdzi doliny rzeki W>skiejŚ 
 

a) odcinek zachodni, biegn>cy na krawCdzi doliny, na 
północ od ul. Wojska Polskiego, 

b) odcinek Wrodkowy, biegn>cy wzdłuc zachodniego, 
północnego i północno wschodniego fragmentu 
murów obronnych starego miasta i zamku 
(promenada de Juge z 1818 roku), 

c) odcinek wschodni, biegn>cy od koWcioła pw 
Narodzenia NajWwiCtszej Marii Panny, na krawCdzi 
doliny W>skiej, wzdłuc stawów rybnych do Parku 
Ekologicznego, 

d) kontynuacja idei promenady spacerowej wzdłuc 
doliny rzeki Sirwy, na nowych terenach 
przeznaczanych głównie pod zabudowC 
mieszkaniow> w południowo wschodniej czCWci 
miasta; 

 
  2) rewaloryzacja zagospodarowania północnej czCWci 

MłyMskiego PrzedmieWcia, połoconej w dolinie rzeki 
W>skiej pomiCdzy ul. Zamkow> i ul. Ks. W OsiMskiego, 
a takce pomiCdzy ul. Ks. W OsiMskiego a stawami 
rybnymi, bCd>cej przedpolem ekspozycji z ci>gu 
widokowego jakim jest historyczne załocenie 
promenady de Juge; 

 
  3) ochrona i harmonijne kształtowanie sylwety zabudowy 

usytuowanej na granicy wnCtrz krajobrazowych dolin 
rzek W>skiej i Sirwy, wyklucza siC kacde 
zagospodarowanie dysharmonijne, pod wzglCdem 
formy, funkcji ale takce rac>cej kolorystyki; zasady 
zagospodarowania zawarte s> w ustaleniach 
szczegółowychś 

 
  4) wyklucza siC realizacjC sieci wysokiego napiCcia jako 

napowietrznych. 
 

3. Obowi>zuje zachowanie i wyeksponowanie tradycji 
miejsca ukształtowanej przez historiC rozwoju miasta, z 
wyodrCbnieniem nastCpuj>cych charakterystycznych 
załoceM i zespołów zabudowy: 
 
  1) Stare Miasto - miasto lokacyjne (1297 r.), z ci>giem 

murów obronnych i skarp> siCgaj>c> do Kanału 
MłyMskiego oraz komponowan> zieleni> wysok>ś 
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  2) zamek; 
 
  3) MłyMskie PrzedmieWcie - teren na wschód od murów 

obronnych Starego Miasta, zabudowa wzdłuc ulicy  
Ks. W. OsiMskiegoś 

 
  4) przedmieWcie wzdłuc historycznej drogi do Krosna - 

obecnie ul. Wojska Polskiego, wraz z cmentarzem 
cydowskimś 

 
  5) koWciół pw Vw. Jerzego wraz z parkiem (dawny 

cmentarz) przy ul. Westerplatte; 
 
  6) zespół zabudowy zawarty pomiCdzy ulicami Poln>, 

Ogrodow>, ZwyciCstwa, Bankow> - z 
charakterystycznym załoceniem kompozycyjnym jakim 
jest Plac Grunwaldzki, 

 
  7) miCdzywojenne osiedla mieszkaniowe: 

a) Osiedle Robotnicze (Popowe Włóki), 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wzdłuc          

ul. Sprzymierzonych, 
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy           

ul. M. Źrzymałyś 
 

4. Wyrócnia siC nastCpuj>ce dominanty oraz akcenty 
architektoniczne stanowi>ce o tocsamoWci PasłCkaŚ 
 
  1) Zamek, 
 
  2) koWciół pw. Vw. Bartłomieja przy ul. B. Chrobrego, 
 
  3) wieca ciWnieM przy ul. OsiMskiego, 
 
  4) koWciół pw Narodzenia NajWwiCtszej Marii Panny         

(d. pw. Vw. Józefa), 
 
  5) koWciół pw. Bł. Jerzego Matulewicza przy                   

ul. Kopernika, 
 
  6) budynek dworca kolejowego, 
 
- w całym mieWcie wyklucza siC zagospodarowanie 
mog>ce naruszyć historyczne dominanty przestrzenne w 
PasłCkuś obiekty uznane za dominanty nie s> 
wyznacznikami wysokoWci zabudowy ani typu zabudowy; 
 

5. Charakterystyczne dla PasłCka kompozycyjne osie 
widokowe tworz>Ś 
 
  1) w północnej czCWci miasta ul. Sprzymierzonych z 

widokiem na wiecC koWcioła pw. Vw. Bartłomiejaś 
 
  2) w południowej czCWci miasta miCdzywojenne załocenie 

kompozycyjne: 
a) ul. żdaMska z Placem Grunwaldzkim z widokiem 

na wiecC ciWnieM, 
b) ul. 3 Maja z zamkniCciem kompozycyjnym, którym 

jest budynek dworca kolejowego z placem przed 
dworcem, 

c) ul. B. Limanowskiego z widokiem na wiecC 
zamkow>, 

d) ul. Bankowa z widokiem na wiecC koWcioła                 
pw. Vw. Bartłomieja, 

- wyklucza siC zagospodarowanie naruszaj>ce 
chronione powi>zania widokowe i kompozycyjne. 

 
6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady kompozycji 

krajobrazu miasta: 
 

  1) w celu kształtowania właWciwych warunków ekspozycji 
krajobrazu obowi>zuje kształtowanie przestrzeni 
uwzglCdniaj>ceŚ 
a) dominanty przestrzenne, którymi s> obiekty lub ich 

grupy wyraanie odrócniaj>ce siC od otaczaj>cej 
zabudowy form> całego obiektu lub jego 
gabarytami, 

b) zamkniCcie kompozycyjne, akcent kompozycyjny: 
wyrócnienie widokowe przestrzeni publicznej 
elementem kompozycji obiektu, obiektem 
budowlanym (grup> obiektów), ukształtowaniem 
powierzchni terenu lub zieleni, 

c) niezakłócony widok z punktu, ci>gu widokowego 
lub wzdłuc osi widokowej, jest to widok na zespół 
obiektów budowlanych, zieleM i inne obiekty 
naturalne z punktu, którego przekształcanie (w 
szczególnoWci poprzez budowC nowych obiektów) 
moce być dokonane tak, aby nie zakłócić widoku 
obszarów i obiektów okreWlonych w planie 
(harmonijnej pierzei lub sylwety), które były 
podstaw> jego wyznaczenia. W przypadku osi 
widokowej wykluczone zasłoniCcie obiektu 
stanowi>cego zamkniCcie osi. 

- jako elementy zagospodarowania o szczególnym 
znaczeniu dla kształtowania przestrzeni w systemie 
przestrzeni publicznych miasta; 

 
  2) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego widoku z 

punktów widokowych, ci>gów widokowych i osi 
widokowych, oznaczonych na rysunku planu, zasady 
dotycz>ce ochrony i kształtowania wymienionych 
elementów zawieraj> ustalenia szczegółoweś 

 
  3) projekty wszystkich przedsiCwziCć budowlanych 

polegaj>cych na lokalizacji nowych budynków a takce 
na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 
istniej>cych budynkówŚ 
a) stanowi>cych zamkniCcia kompozycyjne osi 

widokowych ustalonych w planie, 
b) usytuowanych wzdłuc oznaczonych w planie osi 

widokowych, 
- realizuje siC jako obiekty o szczególnych 
wymaganiach budowlanych i sporz>dza siC wraz z 
analiz> i ocen> wpływu inwestycji na realizacjC 
wymogów kompozycji urbanistycznej ustalonych w 
planie. 

 
§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

 
1. Ustala siC system przestrzeni publicznych, 

stanowi>cych główny element kompozycji miasta i 
zaspokajaj>cych potrzeby mieszkaMców - w szczególnoWci 
potrzeby identyfikacji miejsca i identyfikacji z miejscem 
oraz poprawy jakoWci ich cycia a takce sprzyjaj>cych 
nawi>zywaniu kontaktów społecznych. System przestrzeni 
publicznych obejmuje: 
 
  1) Stare Miasto i Zamek; 
 
  2) Ulice otaczaj>ce Stare Miasto tj. ul. Zamkow> 

i ul. Wł. Jagiełłyś 
 
  3) Historyczne MłyMskie PrzedmieWcieś 
 
  4) Ulice bCd>ce głównymi elementami kompozycji 

Wredniowiecznych przedmieWć, tj. ul. Wojska 
Polskiego, ul. Kopernika; 

 
  5) ul. Bohaterów Westerplatte na odcinku od Wł. Jagiełły 

do dworca kolejowego; 
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  6) dworzec kolejowy i obszar przy dworcu kolejowym, 

pomiCdzy ulicami Westerplatte i Źworcow> oraz lini> 
kolejow>ś 

 
  7) ul. 3 Maja i Plac Grunwaldzki; 
 
  8) promenada miejska obejmuj>caŚ 

a) fragment promenady de Juge załoconej 
w 1818 roku biegn>cej wzdłuc murów obronnych 
Starego Miasta wraz ze zboczem zamkowym, 

b) fragment promenady de Juge biegn>cej po 
północnej stronie ul. Wojska Polskiego wraz z 
przylegaj>cym zboczem doliny rzeki W>skiej i 
zabytkowymi cmentarzami, 

c) nowe załocenie promenadowe na wschód os 
Starego Miasta i wiecy ciWnieM, biegn>ce wzdłuc 
krawCdzi doliny rzeki W>skiej i wzdłuc krawCdzi 
doliny rzeki Sirwy, 

d) nowo projektowan> ulicC w południowo wschodniej 
czCWci miasta, ł>cz>cej ul. Kopernika i ul. Poln>ś 

 
  9) Park przy koWciele pw Vw. Jerzego przy 

ul. Westerplatte, 
 
10) wnCtrze krajobrazowe dolin rzeki W>skiej i rzeki Sirwy, 

w tym Park Ekologiczny im. Stanisława Pankalli, 
 
11) nowe tereny rekreacyjne wzdłuc doliny rzeki Sirwy i na 

Osiedlu Ogrodowa 
 

2. Obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
 
  1) w obrCbie ustalonego systemu przestrzeni publicznych 

obowi>zuje kształtowanie zagospodarowania o 
wysokim standardzie estetycznym i tworzenie 
harmonijnych pierzei, w szczególnoWci obowi>zuje 
wysoki standard estetyczny elewacji od strony 
przestrzeni publicznych, posadzek i nawierzchni, 
elementów małej architektury i tzw. mebla ulicznego; 

 
  2) projekty wszystkich przedsiCwziCć budowlanych 

dotycz>cych lokalizacji nowych budynków oraz 
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniej>cych 
budynków a takce wszelkie działania dotycz>ce formy 
architektonicznej elewacji zabudowy zlokalizowanej w 
pierzejach ulic i na terenach o których mowa w ust. 1: 
a) realizuje siC jako obiekty o szczególnych 

wymaganiach budowlanych, 
b) sporz>dza siC wraz z analiz> i ocen> wpływu 

inwestycji na otaczaj>cy krajobraz, obejmuj>c> 
s>siednie budynki co najmniej po jednym z obu 
stron, zlokalizowane po tej samej stronie ulicy. 

 
3. W obrCbie ustalonego systemu przestrzeni 

publicznych obowi>zujeŚ 
 
  1) rewaloryzacja zagospodarowania zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi planu; 
 
  2) zakaz budowy nowych sieci incynieryjnych i 

incynieryjnych urz>dzeM sieciowych jako obiektów 
nadziemnych i napowietrznych. 

 
4. Obowi>zuje zagospodarowanie bez barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnychŚ 
 

  1) w ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 
głównego układu drogowego jak i do wewnCtrznego 
układu drogowego, 

 
  2) na terenach o ustalonym dostCpie ogólnym lub 

publicznym. 
 

5. Zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) zabrania siC sytuowania reklam: 

a) na pomnikach i w miejscach pamiCci narodowej 
oraz w promieniu 20 m od nich, 

b) na skwerach i w szpalerach drzew oraz na 
drzewach i w odległoWci mniejszej nic 1 m od 
zasiCgu ich koron, 

c) na obiektach sytuowanych dla ozdoby ulic, placów 
i skwerów (fontannach, rzeabach, latarniach), 

d) w odległoWci mniejszej nic 1 m od Wciecek i szlaków 
rowerowych, 

e) na terenach oznaczonych symbolem ZP, ZD, ZL, ZC; 
- pozostałe ustalenia dotycz>ce lokalizacji reklam 
zawarte s> w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych; 

 
  2) umieszczanie wolnostoj>cych reklam i znaków nie 

moce powodować utrudnieM w komunikacji pieszej i 
rowerowej, ograniczania widocznoWci na 
skrzycowaniach oraz percepcji znaków i sygnałów 
drogowych - dla zapewnienia bezpieczeMstwa 
ucytkownikom ci>gów komunikacyjnych. 

 
6. Dla ogrodzeM ustala siCŚ 

 
  1) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy 

działki oraz linii rozgraniczaj>cej ulicy ustalonej w 
planie; 

 
  2) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji 

mieszkaniowych lub mieszkaniowo usługowych oraz 
ogrodów działkowychŚ 
a) wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej 

powycej 0,6 m od poziomu terenu, 
b) ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna wynosić 

co najmniej 50 % powierzchni acurowej czCWci 
ogrodzenia miCdzy słupami, 

c) wyklucza siC stosowanie ogrodzeM 
prefabrykowanych betonowych i pełnychś 

 
  3) ogrodzenie nie moce stwarzać zagrocenia dla 

bezpieczeMstwa ludzi i zwierz>t. 
 

7. W zakresie kolorystyki zagospodarowania na 
terenach o przeznaczeniu ustalonym w planie jako              
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  
MM - tereny zabudowy mieszkaniowej, MU - tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej obowi>zujeŚ 
 
  1) dostosowanie form zabudowy do zabudowy istniej>cej 

w s>siedztwie, w zakresie iloWci kondygnacji 
nadziemnych, kata nachylenia połaci dachowych i 
połocenia głównej kalenicy dachu w stosunku do ulicy, 

 
  2) wykoMczenie elewacji z materiałów o charakterze 

mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, 
kamieM, wyklucza siC stosowanie jaskrawych kolorów. 
 
§ ńŃ. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i 

krajobrazu. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 213 - 

1. Na terenie objCtym planem ochronie podlegaj> 
pomniki przyrody i drzewa o parametrach pomników 
przyrody: 
 
  1) wykaz pomników przyrody: 
 

Lp. Nr ew obiekt Lokalizacja 
1. 115/93 Miłorz>b dwuklapowy, żinko 

biloba 
ul. Wojska Polskiego 10 

2 116/93 d>b szypułkowy, Quecus robur na skwerze przy ul. Jagiełły 
3 117/93 d>b szypułkowy, Quercus robur ul. Przemysłowa 5 /w ogrodzie/ 
4 118/93 wi>z szypułkowy, Ulmus laevis na skwerze przy ul. Zamkowej 
5 119/93 wi>z szypułkowy, Ulmus leavis na skwerze przy ul. Zamkowej 
6 120/93 grab pospolity, Carpinus betulus na skwerze przy ul. OsiMskiego 
7 121/93 d>b szypułkowy, Quercus robur na skarpie przy ul. OsiMskiego 
8 122/93 d>b szypułkowy Querdus robur na skwerze, przy ul. Westerplatte 

/obok Banku/ 
9 123/93 jesion wyniosły, Żraxinus 

excelsior 
w parku, przy ul. Westerplatte 

10 124/93 jesion wyniosły, Żraxinus 
excelsior 

w parku, przy ul. Westerplatte 

11 126/93 jesion wyniosły, Żraxinus 
excelsior -    9 szt. 

przy drodze do koWcioła na  
ul. OsiMskiego nad jezioro / koło 
internatu 

 
- wszystkie pomniki przyrody zostały objCte ochron> na 

podstawie Rozporz>dzenia Nr 14/93 Wojewody 
źlbl>skiego z 27.12.1993 r. 

 
  2) wykaz proponowanych pomników przyrody na terenie 

objCtym planem: 
 
Lp. Nazwa gatunku drzewa Lokalizacja 
1. wi>z szypułkowy Ulmus laevis ul. Zamkowa, dz. 162 
2. d>b szypułkowy Quercus robur ul. KrasiMskiego, dz. ń5 
3. grab pospolity Carpinus betulus ul. KrasiMskiego dz. ń4 
4. lipa drobnolistna Tilia cordata ul. Wojska Polskiego obok posesji 29 

i 27 
5. robinia akacjowa Robinia 

pseudaccacia 
ul. Wojska Polskiego obok posesji 33 

6. lipa drobnolistna Tilia cordata ul. Steffena, posesja 37 
7. lipa drobnolistna Tilia cordata ul. Steffena, posesja 37 
8. lipa drobnolistna Tilia cordata ul. Kopernika, obok dz. 32 

 
  3) dla drzew bCd>cych pomnikami przyrody lub o 

parametrach pomnika przyrody (projektowane pomniki 
przyrody) ustala siC strefC ochronn> okreWlon> przez 
rzut korony drzewa, gdzie wyklucza siC zmianC 
sposobu ucytkowania terenu mog>c> prowadzić do 
trwałego uszkodzenia drzewa lub znacz>cego 
pogorszenia warunków siedliskowych; zakazy te nie 
dotycz>Ś 
a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, 
b) zadaM z zakresu obronnoWci kraju w przypadku 

zagrocenia bezpieczeMstwa paMstwa, 
c) likwidowania nagłych zagroceM bezpieczeMstwa 

powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 
 

2. Fragment terenu objCtego planem, znajduje siC w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki 
W>skiej, utworzonego Uchwał> Nr VI/51/85 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w źlbl>gu z dnia 26.04.1985 r. (Dz. Urz. 
Woj. źlbl>skiego Nr 10). Obszar Chronionego Krajobrazu 
Rzeki W>skiej obejmuje dolinC rzeki W>skiej we 
wschodniej czCWci miasta (na wschód od ul. Ks. W. 
OsiMskiego) oraz dolinC rzeki Sirwy wzdłuc wschodniej 
granicy administracyjnej miasta. Zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
3. Fragment dolin rzeki W>skiej i Sirwy objCty jest 

ochron> w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
ustanowionego Uchwał> nr II/12/97 Rady Miejskiej w 
PasłCku z dnia 21 marca 1997 roku, gdzie obowi>zuj> 
nastCpuj>ce zasady: 
 
  1) zakaz wydobywania cwiru i innych kopalin; 

 
  2) zakaz ruchu pojazdów, za wyj>tkiem pojazdów 

uprzywilejowanych i zwi>zanych z utrzymaniem 
terenu; 

 
  3) ochrona istniej>cego drzewostanu zgodnie z planem 

urz>dzania lasu. 
 

4. Fragment terenu, o granicach odpowiednio 
oznaczonych na rysunku planu, znajduje siC w granicach 
projektowanego obszaru Natura 2000. Zasady ochrony 
tego obszaru reguluj> właWciwe przepisy zwi>zane z 
ochron> przyrody. 

 
5. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Wrodowiska przyrodniczego i utrzymania zrócnicowania 
biotycznego oraz dla kształtowania prawidłowych, 
ekologicznych warunków cycia i wypoczynku wyznacza 
siC obszary tworz>ce osnowC ekologiczn> miasta, w skład 
osnowy wchodz>.Ś 
 
  1) korytarze ekologiczne: 

a) korytarz ekologiczny w dolinie rzek W>skiej i Sirwy, 
z fragmentem Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Rzeki W>skiej, zespołem przyrodniczo 
krajobrazowym i Parkiem Ekologicznym im. 
Stanisława Pankalli, projektowanym obszarem 
Natura 2000: tereny elementarne III.03.R, III.07.R, 
III.10.ZL, III.13.R, III.17.R, III.16.R, III.18.R/ZL, 
III.22.R/ZL, IV.18.ZP, VI.07.ZP,VI.26.ZP, 
VI.27.R/ZL, VI.28.ZP, VI.29.R/ZL, 

b) korytarz ekologiczny w dolinie rzeczki Brzezinki: 
tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczone jako 
01/1.2.WS, 01/3.1, 01/3.2- połocone w terenie 
elementarnym V.01.PU, 

c) korytarz ekologiczny potoku Zdroje biegn>cego w 
okolicy południowej granicy administracyjnej 
miasta: tereny elementarne oznaczone jako 
VI.36.R, VI.35.ZD; 

 
  2) obszary aktywne przyrodniczo wyrócnione w planie na 

terenach zabudowy: 
a) powierzchnie terenu biologicznie czynne, 
b) powierzchnie terenu biologicznie czynne z 

zadrzewieniami (biogrupy), 
c) inne tereny aktywne przyrodniczo jak tereny zieleni 

urz>dzonej, parki, cmentarze; 
 
  3) poza terenem zabudowy osnowC ekologiczn> tworz> 

tereny pozostaj>ce w rolniczym lub leWnym 
ucytkowaniu, oznaczone na rysunku planu jako ZL, 
R/ZL, R, ZD. 

 
6. Wszystkie elementy systemu osnowy ekologicznej 

wymagaj> ochrony w sensie terytorialnym i jakoWciowym. 
W ich obrCbie poc>dane s> działania pielCgnacyjne 
(podtrzymywanie aktualnego stanu), restytucyjne 
(przywracanie naturalnego stanu struktur przyrodniczych) i 
rewaloryzacyjne (wzbogacenie ekologiczne lub zmiana 
charakteru struktur przyrodniczych). Wyznaczona osnowa 
ekologiczna jest obszarem przestrzeni chronionej przed 
now> zabudow>, za wyj>tkiem zmian w przeznaczeniu 
terenów dopuszczonych w planie. Na obszarach 
wskazanych do zabudowy zasady zagospodarowania 
terenów pełni>cych funkcjC osnowy ekologicznej okreWlaj> 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
elementarnych. Na terenach zaliczonych do osnowy 
ekologicznej obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady 
zagospodarowania: 
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  1) ochrona istniej>cych wartoWci i powi>zaM 
przyrodniczych; 

 
  2) zachowanie ci>głoWci przestrzennej ekosystemów i 

wzmocnienie osnowy ekologicznej przez zmniejszanie 
barier antropogenicznych, nalecy tworzyć ci>głe 
systemy terenów biologicznie czynnych pozbawione 
barier, którymi s> przede wszystkim obiekty osadnicze 
i infrastrukturowe; 

 
  3) ukształtowanie nowych poł>czeM ekologicznych przez 

wprowadzenie zalesieM, zadrzewieMś utrzymanie 
rócnorodnoWci Wwiata cywego i nisz ekologicznych 
(utrzymanie bogactwa przyrody w sensie bogactwa 
gatunków i okreWlonych stosunków iloWciowych miCdzy 
podstawowymi grupami tworz>cymi strukturC troficzn> 
ekosystemów oraz utrzymanie rócnorodnoWci 
warunków siedliskowych); 

 
  4) utrzymanie ci>głoWci w czasie ekosystemów, ochrona 

przed zniszczeniem istniej>cych wzglCdnie 
zrównowaconych ekosystemów, zachowanie 
pozostałoWci ekosystemów naturalnych w celu 
zapewnienia warunków dla naturalnej sukcesji; 

 
  5) zapewnienie adekwatnoWci ekosystemów do 

warunków abiotycznych, zapewnienie mocliwoWci 
rozwoju gatunków i biocenoz dopasowanych do 
warunków abiotycznego Wrodowiskaś 

 
  6) wzmocnienie struktury osnowy przez dolesienia, 

zadrzewienia głównie zboczy form dolinnych i 
najsłabszych terenów rolniczych, wzmocnienie i 
wprowadzenie obudowy biologicznej cieków i 
zbiorników wodnych przez zadrzewienia i 
zakrzaczenia, co ma na celu kształtowanie 
korzystnych warunków do wypełniania funkcji 
hydrosanitarnej, ekologicznej i krajobrazowej; 

 
- zasady powycsze realizuje siC poprzez ustalenia ogólne i 
szczegółowe dla poszczególnych terenów. 
 

7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady dotycz>ce 
kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zachowanie i ochrona 

wskazanego w planie zasobu zieleni, zmiany 
zagospodarowania na obszarze planu uwarunkowane 
s> powiCkszeniem zasobu zieleni w zakresie 
okreWlonym w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych, uszczuplenie zasobu zieleni wymaga 
ekwiwalentnej rekompensaty, polegaj>cej na 
zast>pieniu zlikwidowanego na danym terenie zasobu 
zieleni innym zasobem, którego sposób oddziaływania 
na Wrodowisko i człowieka bCdzie podobny; 

 
  2) obowi>zuje ochrona i pielCgnacja istniej>cych 

zadrzewieM wzdłuc szos i ulic jako wacnego elementu 
krajobrazu kulturowego miasta, konieczne s> 
niezbCdne uzupełnienia z zachowaniem 
dotychczasowego składu gatunkowego; 

 
  3) wzdłuc nowo projektowanych ulic podstawowego 

układu drogowego miasta nalecy wprowadzać 
zadrzewienia, jako kontynuacjC dotychczasowego 
sposobu kształtowania przestrzeni publicznych miasta; 

 
  4) rewaloryzacja historycznych załoceM z zieleni> 

wysok>, w tym tzw promenady miejskiej, parków i 
cmentarzy; 

 
  5) wzbogacenie szaty roWlinnej a tym samym krajobrazu 

poprzez wprowadzanie zadrzewieM, grup drzew i 
krzewów, zrócnicowanych pod wzglCdem 
gatunkowym, zgodnych z lokalnymi warunkami 
siedliskowymi: 

 
  6) realizacja parkingów naziemnych wiCkszych nic 

8 miejsc postojowych jest uwarunkowana 
wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na 
terenie parkingu, zajmuj>cej powierzchniC nie 
mniejsz> nic 20 % powierzchni terenu 
przeznaczonego dla miejsc postojowych; 

 
8. Dla przedsiCwziCć lokalizowanych na terenie 

objCtym planem ustala siCŚ 
 
  1) na całym terenie objCtym planem wyklucza siC 

lokalizacjC działalnoWci i przedsiCwziCć uci>cliwych, tj.: 
a) mog>cych spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska, tj. emisjC, która jest szkodliwa dla 
zdrowia ludzi lub stanu Wrodowiska, powoduje 
szkodC w dobrach materialnych lub koliduje z 
innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze 
Wrodowiska, 

b) wymagaj>cych instalacji mog>cych powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska, 

c) zwi>zanych ze stosowaniem substancji 
stanowi>cych szczególne zagrocenie dla 
Wrodowiska; 

 
  2) zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska działalnoWci 

gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien 
być bezwzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce 
siC w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, 
winny być wyposacone w Wrodki techniczne ochrony 
przed tymi uci>cliwoWciami. 

 
§ ńń. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
1. W PasłCku ochronie konserwatorskiej podlegaj>Ś 

 
  1) układy zabytkowe - układ urbanistyczny miasta wraz z 

zespołem Zamku; 
 
  2) zabytkowe zespoły budowlane połocone poza Starym 

Miastem; 
 
  3) obiekty zabytkowe oznaczone na rysunku planu; 
 
  4) parki, zabytkowe kompozycje zieleni: 

a) Park Ekologiczny załocenie parkowe z lat 20-tych 
XX wieku w granicach Parku Ekologicznego 
im. St. Pankalli, 

b) park pocmentarny przy koWciele Ww. Jerzego przy 
ul. Boh. Westerplatte, 

c) promenada de Juge, 
d) zadrzewienia wzdłuc ulic Aleja Wojska Polskiego, 

Zamkowa, Kopernika; 
 
  5) zabytkowe cmentarze: 

a) cmentarz przy koWciele Vw. Jerzego funkcjonował 
do XX wieku, kiedy to wiCksz> jego czCWć 
zamieniono na park, niewielki skrawek pozostał 
przy samym koWciele, 

b) cmentarz przy koWciele pw. Vw. Józefa (przy wiecy 
ciWnieM), 
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c) cmentarz cydowski znajduje siC po północnej 
stronie ul. Wojska Polskiego, załocony na 
przełomie XVIII/XIX w. 

 
2. Na terenie objCtym planem znajduj> siC nastCpuj>ce 

zabytki podlegaj>ce ochronie na podstawie przepisów 
odrCbnych - wpisane do rejestru zabytków WKZ: MIASTO 
LOKACYJNE 
 
  1) MIASTO W OBRBBIź MURÓW OBRONNYCH, wpis 

NR P/39, z dnia 10 paadziernika 1956 r.; 
 
  2) KOVCIÓŁ P.W. VW. BARTŁOMIźJA, ul. Chrobrego,, 

wpis nr P/40 z dnia 10 paadziernika 1956 r.; 
 
  3) MURY OBWODOWE ZAMKU i ZAMEK, Plac 

Vw. Wojciecha, wpis nr P/41, z dnia 10 paadziernika 
1956 r.; 

 
  4) RATUSZ, ul. Chrobrego 7, wpis nr P/42 z dnia 

10 paadziernika 1956 r.; 
 
  5) POZOSTAŁOVCI OBWAROWAL MIEJSKICH, wpis 

nr P/43, z dnia 10 paadziernika 1956 r.; 
 
  6) KAMIENICA, ul. Ź>browskiego 2, wpis nr 602/69 

z dnia 8 marca 1968 r.; 
 
  7) KAMIENICA, ul. Ź>browskiego 4, wpis nr 603/69 

z dnia 8 marca 1968 r.; 
 
  8) KAMIENICA, ul. Ź>browskiego 5, wpis nr 604/69 

z dnia 8 marca 1968 r.; 
 
  9) KAMIENICA, ul. Ź>browskiego 6, wpis nr 605/69 

z dnia 8 marca 1968 r.; 
 
10) KAMIENICA, ul. Chrobrego 2, wpis nr 606/69 z dnia 

z dnia 8 marca 1968 r.; 
 
11) KAMIENICA, ul. Ź>browskiego 3, wpis nr 645/69 

z dnia 8 marca 1968 r.; 
 
12) BUDYNEK MAGAZYNOWY, ul. Firleja 1, wpis 

nr 348/94 z dnia 12 kwietnia 1994 r.; MŁYLSKIź 
PRZźŹMIźVCIź 

 
13) KAMIENICA, ul. OsiMskiego 12, wpis nr 610/69 z dnia 

2 marca 1968 r.; 
 
14) KAMIENICA, ul. OsiMskiego 11, wpis nr 609/69 z dnia 

2 marca 1968 r.; 
 
15) BUDYNEK MIESZKALNY, ul. OsiMskiego 23, wpis 

nr 118/89 z dnia 31 maja 1989 r.; 
 
16) KAMIENICA, ul. OsiMskiego 10, wpis nr 608/69 z dnia 

2 marca 1968 r.; 
 
17) KAMIENICA, ul. OsiMskiego 9, wpis nr 607/69 z dnia 

2 marca 1968 r.; 
 
18) WIźbA WOŹOCI=żOWA WRAZ Z ZIźLźNI= 

WYSOK= przy ul. OsiMskiego, wpis nr 347/94 z dnia 
21 marca 1994 r.; 

 
19) KOVCIÓŁ P.W. NARODZENIA NAJVWIBTSZźJ 

MARII przy ul. OsiMskiego 20, wpis nr 230/92 z dnia 
1 paadziernika 1992r.; 

 

20) BUDYNKI MIESZKALNE, ul. Steffena nr 2 i 2a, wpis 
nr 85/85 z dnia 10 lutego 1986 r.; PRZźŹMIźVCIA; 

 
21) KOVCIÓŁ EWANGELICKI P.W. VW. JERZEGO, 

ul. Bohaterów Westerplatte, wpis nr P/37z dnia 
10 paadziernika 1956; 

 
22) CMENTARZ bYŹOWSKI przy ul. Wojska Polskiego, 

wpis nr 137/90 z dnia 10 stycznia 1990, 
 
- zgodnie z przepisami odrCbnymi wszelkie prace przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymagaj> 
pozwolenia konserwatora zabytków. 
 

3. Ochronie konserwatorskiej podlegaj> zabytki 
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówŚ 
 
  1) wykaz obiektów w ewidencji zabytkówŚ 
 

Jednostka III 
budynek mieszkalny, 
ul. Steffena 61 

transformator,  
ul. Sprzymierzonych 12 

willa, ul. Wojska Polskiego 19 

budynek gospodarczy, 
ul. Steffena 61 

dom mieszkalny  
ul. Sprzymierzonych 48 

Bud. Gosp. ul. Wojska 
Polskiego 7, 15, 25 

budynek mieszkalny, 
ul. Steffena 63 

Bud. gospodarczy I i II, 
ul. Sprzymierzonych 48 

budynek gospodarczy,  
ul. Wojska Polskiego 3 

budynek gospodarczy, 
ul. Steffena 63 

dom mieszkalny,  
ul. Sprzymierzonych 18, 
20,22,24,26,28,30,32,34,
36,38,40,42,44,46 

dom mieszkalny ul. Dolna 4 

budynek mieszkalny, 
ul. Steffena 24 

Budynek gospodarczy  
ul. Sprzymierzonych  
34, 36 

dom mieszkalny, ul. Dolna 5 

masarnia  
ul. Kraszewskiego 

mur cmentarny,  
ul. Wojska Polskiego 

Budynek mieszkalny,  
ul. Dolna 6 

dom mieszkalny, 
ul. Sprzymierzonych 10 

dom mieszkalny,  
ul. Wojska Polskiego 5, 
7, 13, 15, 21, 23, 27 

Budynek gospodarczy  
ul. Dolna 6 

Jednostka IV 

MIASTO LOKACYJNE 
budynek gospodarczy, 
ul. Chodkiewicza 

dom mieszkalny,  
ul. Firleja 13, 15, 16 

dom mieszkalny,  
ul. Sienkiewicza 18-23 

budynek gospodarczy 
II, ul. Chodkiewicza 

baszta, ul. Firleja 18 dom mieszkalny,  
ul. Sienkiewicza 24 

budynek gospodarczy 
III, ul. Chodkiewicza 

kamienica, ul. KoWciuszki 
11, 14 

dom mieszkalny,  
ul. Sienkiewicza 25 

budynek gospodarczy 
IV, ul. Chodkiewicza 

dom mieszkalny,  
ul. KoWciuszki ń2 

plebania, ul. Vw Wojciecha 

dom mieszkalny  
ul. Chodkiewicza 10, 
12, 13 

kamienica  
ul. KoWciuszki 15 

szkoła parafialna - ruiny,  
ul. Sw. Wojciecha 

dom mieszkalny,  
ul. Chodkiewicza 11 

dom mieszkalny,  
ul. KoWciuszki ń7, ń8 

magazyn I, ul. Sw. Wojciecha 

dom mieszkalny  
ul. Chrobrego 1 

kamienica,  
ul. KoWciuszki 22 

magazyn II,  
ul. Sw. Wojciecha 

oficyna, ul Chrobrego 1 fundamenty domu 
mieszkalnego,  
ul. Krasickiego - 
naprzeciw numeru  
34 i 35 

budynek gospodarczy,  
ul. Sw. Wojciecha 

dom mieszkalny  
ul. Chrobrego 3 

kamienica,  
ul. Krasickiego 20 

sala katechetyczna,  
ul Sw. Wojciecha 

dom mieszkalny,  
ul. Chrobrego 23 

dom mieszkalny,  
ul. Krasickiego 20a 

mur graniczny posesji 
koWcielnej, ul. Sw Wojciecha 
(parafia Vw. Bartłomieja) 

kamienica  
ul. Chrobrego 24, 31 

kamienica,  
ul. Krasickiego 21, 22, 23 

budynek gospodarczy,  
ul. Sw. Wojciecha 

dom mieszkalny,  
ul. Chrobrego 32 

dom mieszkalny,  
ul. Krasickiego 34, 35 

budynek podzamcza,  
Plac Vw. Wojciecha 

budynek gospodarczy, 
ul. Chrobrego 32a 

dom mieszkalny,  
ul. Mickiewicza 18, 19 

mostek, ul. Zamkowa 

kamienica,  
ul. Chrobrego 33,  
34, 35 

dawna oficyna,  
ul. Mickiewicza 19 

mostek II, ul. Zamkowa 

Bud. gospodarczy i 
brama,  
ul. Chrobrego 33 

dom mieszkalny  
ul. Mickiewicza 20 

mur oporowy ul. Zamkowa 

uliczka gospodarcza, 
na tyłach ul. Chrobrego 

dom mieszkalny  
ul. Mickiewicza 21 

dom mieszkalny  
ul. Zamkowa 2 

dom mieszkalny  
ul. Ź>browskiego ń 

dawna oficyna,  
ul. Mickiewicza 21 

dom mieszkalny,  
ul. Zamkowa 4 

budynek gospodarczy, 
ul. Ź>browskiego ń 

zaplecze gospodarcze, 
ul. Mickiewicza21 

dom mieszkalny, ul. Smółki 3 
albo Smolki 

oficyna,  dom mieszkalny,  dom mieszkalny, ul. Smółkiń5 
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ul. Ź>browskiego 2 ul. Mickiewicza 21 
dom mieszkalny,  
ul. Ź>browskiego 7 

dom mieszkalny,  
ul. Mickiewicza 32 

dom mieszkalny ul. Smółki 
20, 21, 24 

dom mieszkalny,  
ul. Ź>browskiego 8 

dom mieszkalny,  
ul. Mickiewicza 33 

oficyna, ul. Smółki 24 

spichlerz przy 
Kamiennej Bramie 

dom mieszkalny,  
ul. Mickiewicza 35 

budynek poczty, ul. Jagiełły 

dom mieszkalny  
ul. Firleja 

baszta, ul. Podwale 18 dom mieszkalny  
ul. Jagiełły ńń 

dawny budynek 
gospodarczy, ul. Firleja 

dom mieszkalny,  
ul. Sienkiewicza 1 

 

MŁYLSKIź PRZźŹMIźVCIź 
dom internat,  
ul. OsiMskiego 

magazyn zbóc,  
ul. Steffena 14 

budynek gospodarczy,  
ul. Steffena 37a 

budynek gospodarczy 
ul. OsiMskiego 

dom mieszkalny,  
ul. Steffena 14 

Bud, Gosp. ul. Steffena 43, 
49 z tyłu 55 

dom mieszkalny  
ul. OsiMskiego 14 

budynek gospodarczy, 
ul. Steffena 14 

dom mieszkalny, ul. Steffena 
45 z tyłu 55 

magazyn II  
ul. OsiMskiego 2ń 

kamienica ul. Steffena 21 dom mieszkalny ul. Steffena 
47, 49, 51, 55 

magazyn I,  
ul. OsiMskiego 2ń 

dom mieszkalny,  
ul. Steffena 37 

budynek gospodarczy,  
ul. Steffena 55 

dom mieszkalny,  
ul. OsiMskiego 22 

dom mieszkalny,  
ul. Steffena 29, 43 

dom mieszkalny,  
ul. Steffena 57 

budynek gospodarczy 
ul. OsiMskiego 23 

dom (własnoWć młyna)  
ul. Steffena 33 

bud. gosp. - stodoła  
ul. Steffena z tyłu 55 

dom mieszkalny  
ul. Steffena 4, 7, 13, 25, 
31, 45 

młyn ul. Steffena 33 budynek gospodarczy  
ul. Steffena 57 

dawna garbarnia  
ul. Steffena 10 

budynek gospodarczy 
stodoła ul. Steffena 37 

budynek gospodarczy  
ul. Partyzantów ń 

dom mieszkalny  
ul. Steffena 12 

budynek gospodarczy  
ul. Steffena 37 

bud. gospodarczy - stajnia  
ul. Partyzantów ń 

Jednostka V 
dom mieszkalny,  
ul. Jagiełły 22, 23 

dom mieszkalny  
ul. Bankowa 20-23 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 30 

dawny budynek 
gospodarczy  
ul. Jagiełły 27-28 

budynek mieszkalny  
ul. Bankowa 25 

budynek gospodarczy  
ul. Boh Westerplatte 30 

dom mieszkalny  
ul. Jagiełły 32 

dom mieszkalny  
Plac Grunwaldzki 1, 2,3 7 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 32 

dom mieszkalny  
ul. Jagiełły 35 

dom mieszkalny  
ul. 3-go Maja 3, 5/7, 6/8, 
14/16, 18/20, 19, 36/38 

dom mieszkalny ul. Boh. 
Westerplatte 32 

dom mieszkalny  
ul. Jagiełły 36 

dom mieszkalny  
ul. 3-go Maja 11, 28 

dom mieszkalny  
ul. Ogrodowa 15, 17/19, 
21/23 

budynek gospodarczy 
ul. Jagiełły 36 

dom mieszkalny  
ul. 3-go Maja 20, 23, 
25/27, 40/42, 44-46 

dom mieszkalny  
ul. Źrzymały 2-4, 6-11, 13-15, 
17-19, 21-28 

budynek gospodarczy 
ul. Kopernika 

budynek gospodarczy  
ul. 3-go Maja 25-27,  
44-46 

budynek gospodarczy  
ul. Polna 6 

budynek mieszkalny  
ul. Kopernika 9a 

budynek przemysłowy  
ul. Boh. Westerplatte 1 

dom mieszkalny ul. Polna 6, 
8, 12-14, 28-30 

dom mieszkalny  
ul Kopernika 

dom mieszkalny  
ul. Boh Westerplatte 3 

budynek gospodarczy  
ul. Polna 8 

dom mieszkalny ul. 
Kopernika 15, 24a, 25 

budynek gospodarczy 2 
ul. Boh. Westerplatte 5 

dom mieszkalny  
ul. Polna 16-18, 20-22, 24-26 

budynek gospodarczy 
ul. Kopernika 1 

budynek gospodarczy 1 
ul. Boh. Westerplatte 5 

dom mieszkalny  
ul. Kopernika1 

dom mieszkalny  
ul. Kopernika 19 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 6 

piwniczka ul. Kopernika 1 

budynek gospodarczy 
ul. Kopernika 19 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 7 

budynek gospodarczy  
ul. Konopnickiej 1 

ogrodzenie  
ul. Kopernika 20 

budynek gospodarczy II 
ul. Boh. Westerplatte 7 

dom mieszkalny  
ul. Konopnickiej 1 

dom mieszkalny  
ul. Kopernika 20 

budynek gospodarczy  
ul. Boh. Westerplatte 7 

warsztat kowalski  
ul. Konopnickiej 1 

dom mieszkalny  
ul. Kopernika 21 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 8 

dawna stodoła  
ul. Konopnickiej 1 

dawny bud. 
gospodarczy  
ul. Kopernika 24 c 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 9 

dom mieszkalny  
ul. Wojska Polskiego 2, 6 

dom mieszkalny  
ul. Kopernika 26, 7a-b 

budynek gospodarczy  
ul. Boh. Westerplatte 9 

budynek gospodarczy  
ul. Wojska Polskiego 2 

stacja uzdatniania 
wody ul. Piłsudzkiego ń 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 11 

Budynek gospodarczy II  
ul. Wojska Polskiego 2 

dom mieszkalny  
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
2,3,5-9, 16, 20, 23, 25, 
33 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte12 

budynek gospodarczy III  
ul. Wojska Polskiego 2 

stodoła ul. Marsz. 
Piłsudzkiego 3, 6 

budynek gospodarczy  
ul. Boh. Westerplatte 12 

dom mieszkalny ul. Wojska 
Polskiego 4 

dom mieszkalny  
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
9a, 10 

budynek przemysłowy  
ul. Boh. Westerplatte 13 

mur ul. Wojska Polskiego 8 

dom mieszkalny  
ul. Marsz.Piłsudzkiego 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte14 

budynek gospodarczy  
ul. Wojska Polskiego 8 

11 
dom mieszkalny  
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
12/14 

remiza  
ul. Boh. Westerplatte 16 

stodoła  
ul. Wojska Polskiego 8 

budynek gospodarczy 
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
20 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 17 

dom mieszkalny  
ul. Wojska Polskiego 10 

budynek  
gospodarczy II  
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
20 

magazyn  
ul. Boh. Westerplatte 17 

budynek gospodarczy  
ul. Wojska Polskiego 10 

bud. gospodarczy  
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
21 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 25 

budynek gospodarczy  
ul. Wojska Polskiego 10 

dom mieszkalny  
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
24 

budynek gospodarczy  
ul. Boh. Westerplatte 25 

dom mieszkalny  
ul. Wojska Polskiego 14 

budynek gospodarczy 
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
24 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 27 

dom mieszkalny  
ul. Wojska Polskiego 20 

budynek gospodarczy 
ul. Marsz. Piłsudzkiego 
33 

budynek gospodarczy  
ul. Boh. Westerplatte 27 

budynek gospodarczy  
ul. Wojska Polskiego 20 

dom mieszkalny  
ul. Limanowskiego 1-4 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte 28 

dom mieszkalny  
ul. Wojska Polskiego 22 

dom ul. Limanowskiego 
5-10, 15, 17 

budynek dworca PKP  
ul. Boh. Westerplatte 29 

dom mieszkalny  
ul. Wojska Polskiego 22b 

dom mieszkalny  
ul. żdaMska ń, 7, 3Ń 

budynek gospodarczy  
ul. Boh. Westerplatte 29 

willa ul. Wojska Polskiego 24 

dom mieszkalny  
ul. żdaMska 24-28 

dom mieszkalny  
ul. Boh. Westerplatte29 

budynek gospodarczy  
ul. Wojska polskiego 28 

dom mieszkalny  
ul. żdaMska 2-2a, 3-5, 
6-6a, 9-II, 13-18, 20-23, 
24/26 

budynek gospodarczy  
ul. Boh. Westerplatte 

dom mieszkalny  
ul. Wojska Polskiego 28 

JEDNOSTKA VI 

dom mieszkalny  
ul. Źziałka ń 

budynek gospodarczy  
ul. Źziałka ń 

dom mieszkalny ul. Źziałka ń 

dom mieszkalny  
ul. Partyzantów 12 

  

   

 
  2) obiekty zabytkowe wg powycszego wykazu podlegaj> 

ochronie konserwatorskiej w zakresie historycznych 
cech: bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych. Wszelkie działania dotycz>ce 
zabytkowej zabudowy wymagaj> uzgodnienia z 
właWciwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. W obiektach tych 
dopuszcza siC zmiany zwi>zane z przystosowaniem 
ich do współczesnych wymogów technicznych i 
funkcjonalnych, tak by mocliwe było ucytkowanie 
obiektów zapewniaj>ce biec>c> konserwacjC i ochronC 
przed dewastacj>, przy zachowaniu ich w mocliwie 
niezmienionym kształcieś 

 
4. Ustala siC strefy ochrony konserwatorskiej: 

 
  1) Strefa A chronionego historycznego układu 

przestrzennego obejmuje: 
a) Stare Miasto wraz z murami obronnymi, bramami, 

ratuszem oraz zamkiem krzycackim, 
b) teren MłyMskiego PrzedmieWcia, obejmuj>cy 

obustronn> zabudowC wzdłuc ul. OsiMskiego 
i ul. A. Steffena od Kanału MłyMskiego do ul. 
Kopernika, wraz z KoWciołem Ww. Józefa, 
cmentarzem i Wiec> CiWnieM i dawnym 
schroniskiem młodziecowymś od północy, 

c) przedmieWcia pomiCdzy bram> Kamienn> i nie 
istniej>c> bram> żarncarsk>, pomiCdzy murami 
miasta lokacyjnego a ul. Jagiełłyś 

 
  2) Strefa B chronionych elementów historycznego układu 

przestrzennego obejmuje: 
a) Osiedle Zarzecze, (dawniej Zydlong), 
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b) zespół zabudowy Osiedla Robotniczego (dawniej 
Włóki Popowe), 

c) zespół zabudowy zawartej miCdzy ulicami 
Kopernika, Partyzantów (rejon szpitala) oraz 
ulicami Poln>, Ogrodow>, ZwyciCstwa, Bankow> 
z Placem Grunwaldzkim, 

d) zespół zabudowy wzdłuc ulicy Źrzymały, 
e) MłyMskie PrzedmieWcie od Kanału MłyMskiego w 

kierunku północnym, do rzeki W>skiej, 
f) przedmieWcie wzdłuc historycznej drogi do Krosna, 

obecna ul. Wojska Polskiego, wraz z cmentarzem 
cydowskim i zieleni> na zboczu doliny rzeki 
W>skiejś 

 
  3) Strefa EK ochrony ekspozycji i krajobrazu, utworzonej 

dla ogl>du obiektów historycznych i ich zespołów, 
układu przestrzennego historycznej zabudowy i zielni 
oraz panoramy miasta. Strefa EK obejmuje wnCtrze 
widokowe rzeki W>skiej oraz MłyMskie PrzedmieWcie. 
W strefie „źK” obowi>zuje zakaz realizacji 
przedsiCwziCć mog>cych obnicyć walory krajobrazowe 
obszaru. 

 
  4) strefy ochrony dziedzictwa archeologicznego na 

terenie miasta PasłCkŚ 
a) ustala siC strefC „W” ochrony konserwatorskiej 

obejmuj>c> obszar wpisany do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992; ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> nawarstwienia kulturowe Starego Miasta 
wraz z zamkiem; w strefie „W” ochrony 
konserwatorskiej nalecy przeprowadzić badania 
archeologiczne sondacowa przy korekcie 
podziałów geodezyjnych a takce badania 
archeologiczne wyprzedzaj>ce inwestycje; 

b) ustala siC strefC „OW” ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych połoconych przy ul. 
Wojska Polskiego, strefa oznaczona jest na 
rysunku planu; w strefie OW roboty ziemne 
prowadzi siC pod nadzorem archeologicznym 
według ustaleM Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

 
5. Na obszarach objCtych ochron> konserwatorsk> 

obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady: 
 
  1) w strefie A chronionego historycznego układu 

przestrzennego ochronie konserwatorskiej podlegaj>Ś 
a) budynki historyczne, wpisane do rejestru zabytków 

i znajduj>ce siC w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków, w tym rodzaj, kształt, kolorystyka i 
materiał pokrycia dachów, rodzaj, kształt, 
kolorystyka i materiał stolarki otworowej, 
kolorystykC, materiał i ornamentyka wykoMczenia 
elewacji, 

b) historyczny układ ulic, placów i podziałów 
parcelacyjnych, 

c) skala i sposób zabudowy; 
 
  2) w strefie B chronionych elementów historycznego 

układu przestrzennego ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> historyczne budynki i załocenia 
urbanistyczne, w szczególnoWciŚ 
a) ochrona architektonicznych wartoWci historycznych 

(rodzaj, kształt, kolorystyka i materiał pokrycia 
dachów, rodzaj, kształt, kolorystykC i materiał 
stolarki otworowej, kolorystykC, materiał i 
ornamentyka wykoMczenia elewacji), 

b) nawi>zanie do historycznych cech otoczenia przy 
realizacji nowej zabudowy, 

c) zachowanie cech historycznych przy moderni-
zacjach i remontach obiektów objCtych ochron>, 

d) likwidacja obiektów dysharmonicuj>cychś 
 
  3) wszystkie opracowania projektowe musz> obejmować 

przedmiot inwestycji lub modernizacji, ł>cznie z 
analiz> otoczenia, w tym otoczenia przyrodniczego; 

 
  4) podstaw> okreWlenia charakteru architektury winny być 

trwałe obiekty historyczne PasłCka i ich zespoły oraz 
pozytywne realizacje współczesne, dotyczy to równiec 
zastosowanych materiałów budowlanych w 
elewacjach, pokryciu dachu i stolarce otworowej; 

 
  5) dla obiektów i zespołów, zwi>zanych z zabudow> 

centrum miasta, oWrodków usługowych, terenów 
turystycznych i sportowych oraz obiektów 
ucytecznoWci publicznej nalecy zapewnić opracowania 
gwarantuj>ce dobry poziom dzieł architektonicznych; 

 
  6) dopuszcza siC zagospodarowanie w istniej>cych 

pozostałoWciach murów obronnych starego miasta z 
mocliwoWci> wykorzystania na cele usługowe 
pozostałoWci baszt obronnych. 

 
6. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> dobra 

kultury współczesnej podlegaj>ce ochronie. 
 
§ ń2. Obszary przekształceM i rekultywacji. 
 
1. Wyznacza siC strefy restrukturyzacji i rewaloryzacji 

zagospodarowania: 
 
  1) strefa R1 - obszar zabytkowego, południowego 

przedmieWcia zawarty pomiCdzy ulicami Kopernika, 
Słowackiego, ZwyciCstwa, Stracack>, Konopnickiej, 
Jagiełły. Celem restrukturyzacji i rewaloryzacji 
zagospodarowania w strefie R1 jest: 
a) odtworzenie reprezentacyjnego charakteru pierzei 

zabudowy ul. Jagiełły, 
b) zagospodarowanie terenów zdegradowanych - 

poprzemysłowychś 
 
  2) strefa R2 - tereny w rejonie dworca kolejowego. Celem 

restrukturyzacji i rewaloryzacji zagospodarowania w 
strefie R2 jest: 
a) stworzenie przesiadkowego wCzła integracyjnego 

umocliwiaj>cego dogodny transport pasacerów. W 
ramach wCzła winny siC znaleać m.in. nowy 
dworzec komunikacji autobusowej, przystanek 
komunikacji miejskiej, parking, reprezentacyjny 
plac dworcowy, towarzysz>ce usługi komercyjne, 

b) modernizacja układu komunikacyjnego, 
zakładaj>ca utworzenie tunelu pod torami, w 
zwi>zku z planowan> modernizacj> linii kolejowej; 

 
  3) Park Ekologiczny im. Stanisława Pankalli. 
 

§ ń3. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, 
ustalone na podstawie odrCbnych przepisów. 

 
1. Wzdłuc rzeki W>skiej, na terenie miasta i gminy 

PasłCk wystCpuj> obszary bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> o prawdopodobieMstwie wystCpowania p=1 %, 
oznaczone odpowiednio na rysunku planu. Obszary 
zagrocone wyst>pieniem powodzi dla rzeki W>skiej 
zostały wyznaczone na podstawie studium ochrony 
przeciwpowodziowej wykonanego na podstawie art. 79 
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 
Nr 115, poz. 1229 z póan. zm.). Na terenach połoconych 
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w tym obszarze obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce z 
przepisów prawa wodnego. 

 
2. W granicach planu miejscowego znajduj> siC wały 

przeciwpowodziowe na rzece W>skiej zlokalizowane w 
terenie elementarnym oznaczonym jako III.03.R. W 
s>siedztwie wału wyznaczono pas terenu o szerokoWci 
50 m od stopy wału przeciwpowodziowego; w którym 
obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa 
wodnego. 

 
3. Strefy ochrony wód podziemnych: decyzja 

Nr OVROL-II-6220-194/2000 z dnia 27 marca 2000 r. 
orzeka ustanowienie piCciu stref ochrony bezpoWredniej 
dla studni Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 składaj>cych siC na 
ujCcie wody podziemnej zaopatruj>cego w wodC miasto 
oraz czCWć miejscowoWci na terenie gminy PasłCkś na 
terenie objCtym planem połocone s> cztery z piCciu studni; 
zasiCg stref ochrony bezpoWredniej obejmuje granice 
działek, na których studnie s> połocone. 

 
4. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

 
  1) tereny górnicześ 
 
  2) obszary naracone na niebezpieczeMstwo osuwania siC 

mas ziemnych; 
 
  3) naturalne predyspozycje do wystCpowania zjawisk 

osuwiskowych. 
 

§ ń4. Scalanie i podział nieruchomoWci, na terenie 
objCtym planem nie ustala siC granic terenów objCtych 
scalaniem i podziałem nieruchomoWci. 

 
§ ń5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu. 
 
1. Ustalenia dotycz>ce podziałów geodezyjnych: 

 
  1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynalecnego, niezbCdnego 
do racjonalnego korzystania z budynku; wydzielenie 
działki po obrysie budynku dopuszcza siC jedynie w 
sytuacji, gdy na tak wydzielonej działce mocliwe jest 
odtworzenie budynku z zachowaniem obowi>zuj>cych 
przepisówś 

 
  2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i 

wydzielania nowych działek wynikaj>cych z potrzeb 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

 
2. Ustalenia dotycz>ce zmiany sposobu ucytkowaniaŚ 

w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 
pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia (dojWcia) 
od ulic i placów ogólnodostCpnych i niezalecnego od 
wejWcia (dojWcia), z którego korzystaj> mieszkaMcy 
budynku. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce istniej>cego 

zagospodarowania: 
 
  1) zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce w dniu 

wejWcia w cycie niniejszego planu uznaje siC za 
zgodne z planem, chyba, ce ustalenia szczegółowe 
stanowi> inaczej; niezgodne z ustaleniami planu 
istniej>ce budynki mog> być poddawane remontom i 

przebudowie bez prawa powiCkszania kubatury 
budynku, 

 
  2) wyklucza siC rozbudowC obiektów i zespołów 

zabudowy istniej>cych w dniu uchwalenia niniejszego 
planu i nie spełniaj>cych ustaleM niniejszego planu; 
ustalenie to obowi>zuje do czasu wyburzenia tych 
obiektów / zespołów lub ich przebudowy zgodnej z 
ustaleniami planu, 

 
  3) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 

ustalon> w planie lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> lini> 
zabudowy; 

 
  4) za zgodne z planem uznaje siC parametry zabudowy i 

parametry zagospodarowania terenu ustalone w 
prawomocnej decyzji wydanej przed wejWciem w cycie 
planu. 

 
4. W przypadku przekształcania istniej>cej substancji 

budowli ochronnych nalecy dokonać uzgodnienia projektu 
z właWciwym organem Obrony Cywilnej. 

 
5. Wyklucza siC lokalizacjC budowli o wysokoWci 

przekraczaj>cej 100 m. 
 
6. Przez miasto PasłCk przebiega linia kolejowa; w 

s>siedztwie obszaru kolejowego wystCpuje strefa 
ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania, w której 
obowi>zuj> przepisy o usytuowaniu budynków lub budowli 
w s>siedztwie linii kolejowej. 

 
7. Wyznacza siC strefC ograniczeM dla lokalizacji 

zagospodarowania od cmentarza o szerokoWci 50 m od 
granicy terenu cmentarza, w której obowi>zuj> zasady 
zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami 
dotycz>cymi cmentarzy (ustawa o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 (Dz. U. Nr poz. z 
póan. zm.) oraz rozporz>dzeniem Ministra Gospodarki 
Komunalnej w sprawie okreWlenia, jakie tereny pod 
wzglCdem sanitarnym s> odpowiednie na cmentarze z 
dnia 25.08.1959 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 315 z 1959 r.). 

 
8. W s>siedztwie napowietrznych linii energetycznych 

obowi>zuj> ograniczenia dla wysokoWci 
zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt 
ludzi: 
 
  1) dla linii energetycznej wysokiego napiCcia 110 KV, 

szerokoWć tej strefy wnosi 40 m, tj. po 20 m na kacd> 
stronC od osi słupówś 

 
  2) dla linii energetycznej Wredniego napiCcia 15 KV, 

szerokoWć tej strefy wnosi 14 m, tj. po 7 m na kacd> 
stronC od osi słupówś 

 
- w strefie ograniczeM wysokoWć zagospodarowania 
(obiektów) i usytuowanie pomieszczeM na stały pobyt ludzi 
nalecy uzgodnić z odpowiednim gestorem sieci 
energetycznej. 
 

9. Obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy w 
s>siedztwie lasów, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
nieprzekraczalne linie zabudowy od lasów wynosz> 12 m. 

 
10. Obowi>zuje zakaz grodzenia nieruchomoWci 

przyległych do powierzchniowych wód publicznych w 
odległoWci mniejszej nic 1,5 m od linii brzegu, a takce 
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zakazywania lub uniemocliwiania przechodzenia przez ten 
obszar. 

 
11. Obowi>zuj> ograniczenia dotycz>ce utrzymywania 

zwierz>t gospodarskich na terenach wył>czonych z 
produkcji rolniczej na zasadach okreWlonych we właWciwej 
uchwale Rady Miejskiej reguluj>cej zasady utrzymania 
czystoWci i porz>dku na terenie Miasta i Gminy PasłCk. 

 
12. Za zgodne z planem uznaje siC parametry 

zabudowy i parametry zagospodarowania terenu, w tym 
bezpoWrednie zjazdy z dróg na działki, ustalone w 
prawomocnej decyzji wydanej przed wejWciem w cycie 
planu. 

 
§ ń6. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy. 
 
1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane s> 

przez drogi publiczne, drogi wewnCtrzne oraz dojazdy 
oznaczone na rysunku planu. Zasady obsługi 
komunikacyjnej poszczególnych terenów elementarnych 
zawieraj> ustalenia szczegółowe dla tych terenów. 

 
2. Układ dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym 

tworz> drogi i ulice: 
 
  1) droga klasy Z - zbiorcza, oznaczona na rysunku planu 

jako 0.05.KD.Z, 0.07.KD.Z, 0.08.KD.Z, 0.09.KD.Z, 
0.11.KD.Z; 

 
  2) drogi i ulice klasy L - lokalna, oznaczone na rysunku 

planu jako 0.16.KD.L, 0.17.KD.L, 0.18.KD.L, 
0.19.KD.L, 0.20.KD.L, 0.21.KD.L, 0.22.KD.L, 
0.23.KD.L. 

 
3. Zasady modernizacji i rozbudowy układu dróg 

publicznych o znaczeniu ponadlokalnym: zakłada siC 
przebudowC układu dróg publicznych o znaczeniu 
ponadlokalnym polegaj>c> na modernizacji i rozbudowie 
dróg publicznych w formie układu dróg zbiorczych i 
lokalnych: 
 
  1) projektowana ulica oznaczona jako 0.11.KD.Z 

stanowi>ca powi>zanie drogowe północnej i 
południowej czCWci miasta, z mostem nad rzek> 
W>sk>ś 

 
  2) projektowane dla obsługi komunikacyjnej terenów 

przeznaczonych pod nowoprojektowan> zabudowC na 
wschodzie miasta, ulice oznaczone jako 0.22.KD.Z i 
0.23.KD.Z. 

 
4. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym 

tworz> pozostałe drogi gminne w poszczególnych 
jednostkach. 

 
5. Do układu publicznych dróg gminnych mog> być 

zaliczone inne drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami 
Rady Miejskiej. 

 
6. Przez obszar objCty planem przebiega linia 

kolejowa I-rzCdna Olsztyn - Bogaczewo; linia kolejowa w 
granicach objCtych planem stanowi teren zamkniCty, 
oznaczony na rysunku planu jako TZ. 
 

7. Dla komunikacji rowerowej ustala siCŚ 
  1) dla fragmentów miCdzyregionalnych tras rowerowych 

o relacjach: 

a) z Malborka, przez Rychliki, PasłCk w kierunku 
Ornety: ustala siC przebieg w drogach 
oznaczonych jako 0.07.KD.Z, 0.16.KD.L, 
IV.07.KD.L, 0.05.KD.Z, 

b) PasłCk -WilczCta - Braniewo: ustala siC przebieg w 
drodze oznaczonej jako 0.05.KD.Z; 

 
  2) dla lokalnych tras rowerowych ustala siC przebiegi 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  3) w zalecnoWci od potrzeb mieszkaMców gminy 

dopuszcza siC lokalizacjC innych tras rowerowych: 
a) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów i 

ci>gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarz>dc> terenu, 

b) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania. 

 
8. Ogólne zasady dotycz>ce zapewnienia miejsc 

parkingowych: 
 
  1) ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

2 stanowiska postojowe na jeden budynek 
mieszkalny, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 
1 miejsce postojowe na mieszkanie, 

c) dla innych funkcji: nie mniej nic 1 miejsce na 50 m
2
 

powierzchni ucytkowej obiektu lub 1 miejsce 
postojowe na 3 ucytkowników/zatrudnionych, 

d) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie 
działki zwalnia siC lokale i obiekty usługowe o 
powierzchni ucytkowej do 50 m

2
; 

 
  2) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 

granicach działki lub posesji przynalecnej do budynku, 
o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów elementarnych nie stanowi> inaczej; 

 
  3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach 

wywołuj>cych potrzeby parkingowe, a w szczególnoWci 
obiekty o funkcjach usługowych, podlegaj> 
powycszym wymogom; 

 
  4) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniej>cych 

budynków, lokalizacja nowych budynków, a takce 
zmiana sposobu ucytkowania istniej>cych lokali i 
budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb 
parkingowych zgodnie z ustalonymi powycej 
zasadami. 

 
§ ń7. Ustalenia dla systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy. 
 
1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej, a takce przebudowy, rozbudowy 
sieci i urz>dzeM istniej>cychŚ 
 
  1) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów, 

ci>gów pieszych i rowerowych, po uzgodnieniu 
projektowanego przebiegu z odpowiednim zarz>dc> 
terenu, 

 
  2) w wyznaczonych pasach technicznych, 
 
  3) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury w pasach 

wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na rysunku planu, 
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  4) na innych terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania, po uzyskaniu 
zgody władaj>cego gruntem 

 
2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodCŚ 
 
  1) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC istniej>cej i 

projektowanej zabudowy poprzez rozbudowC 
istniej>cego systemu wodoci>gowego miasta PasłCkś 

 
  2) wodC dla celów p.poc. zapewni siC z istniej>cej i 

projektowanej sieci wodoci>gowej, uzbrojonej w 
hydranty; 

 
  3) główne elementy modernizacji, rozbudowy i 

przebudowy systemu wodoci>gowegoŚ 
a) miasto PasłCk zaopatrywane jest w wodC z ujCcia 

wraz ze stacj> uzdatniania wody, znajduj>cego siC 
przy ul. Sprzymierzonych, poprzez przewody 
magistralne oraz sieć rozdzielcz> do 
poszczególnych odbiorców, 

b) budowa zbiornika wyrównawczego w obrCbie 
terenu V.27.MU (teren wydzielenia wewnCtrznego 
27/1.10.W) w celu zapewnienia dostaw wody w 
odpowiedniej iloWci i pod odpowiednim ciWnieniem 
w południowej czCWci miasta, 

c) dla zasilenia w wodC nowej zabudowy obowi>zuje 
rozbudowa istniej>cej sieci wodoci>gowej w 
układzie zapewniaj>cym ci>gł> dostawC wody 
pitnej odpowiedniej jakoWci wszystkim odbiorcom 
korzystaj>cym z miejskiego systemu dystrybucji 
wody, zgodnie z warunkami technicznymi 
przył>czenia do sieci wodoci>gowej wydanymi 
przez właWciwego gestora. 

 
3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej: 
 
  1) wyklucza siC zrzut Wcieków bytowo-gospodarczych, 

przemysłowych, technicznych i innych zawieraj>cych 
substancje szkodliwe oraz szczególnie szkodliwe, 
bezpoWrednio do gruntu i wód powierzchniowych; 

 
  2) obowi>zuje pełne skanalizowanie obszarów 

przeznaczonych pod zabudowC i odprowadzenie 
Wcieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych do 
istniej>cej miejskiej oczyszczalni Wcieków w PasłCku 
do dnia 31 grudnia 2015 r., stanowi>cego 
nieprzekraczalny termin wynikaj>cy z Krajowego 
Programu Oczyszczania Vcieków Komunalnych; 

 
  3) Wcieki z terenów przemysłowych nalecy podczyszczać 

na urz>dzeniach własnych inwestora - stosownie do 
wymogów obowi>zuj>cych w tym zakresie przepisów a 
takce gestora sieci kanalizacji sanitarnej; 

 
  4) na terenach okreWlonych w ustaleniach szczegółowych 

dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków bytowo - 
gospodarczych z istniej>cej oraz projektowanej 
zabudowy do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej, o którym 
mowa w pkt 2; 

 
  5) główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji 

sanitarnej: 
a) obszar objCty planem miejscowym połocony jest w 

granicach aglomeracji Wciekowej PasłCk, 
ustanowionej przez właWciwe organy administracji 
samorz>dowejś 

b) miasto PasłCk jest wyposacone w sieć kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-ciWnieniow>, Wcieki z 
przepompowni głównej trafiaj> do mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Wcieków zlokalizowanej w 
zachodniej czCWci miasta, 

c) projektuje siC budowC kanalizacji sanitarnej dla 
nowoprojektowanej zabudowy w systemie 
grawitacyjno-pompowym z wł>czeniem do 
istniej>cych kolektorów kanalizacji sanitarnej, 
miejsca wł>czenia nalecy ustalić z właWciwym 
gestorem sieci kanalizacyjnej; 

 
4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej: 
 
  1) wody opadowe i roztopowe ujCte w szczelne, otwarte 

lub zamkniCte systemy kanalizacyjne: 
a) z powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, 

składowych, baz transportowych, z terenów 
komunikacji drogowej, 

b) z powierzchni placów utwardzonych zwi>zanych z 
obsług> transportu, 

c) oraz z terenów o innym ucytkowaniu powoduj>cym 
zanieczyszczenie wód opadowych, 

- przed odprowadzeniem do gruntu i do wód 
powierzchniowych wymagaj> oczyszczenia zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami; 

 
  2) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych do kanalizacji deszczowej z terenówŚ 
a) MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
b) UU - tereny zabudowy usługowej, 
c) PU - tereny funkcji przemysłowych i usługowych, 
d) KU - tereny funkcji obsługi komunikacji, 
e) KT - tereny komunikacji, 
f) dróg publicznych: KD.Z - droga klasy Z - zbiorcza; 

 
  3) wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce z dachów 

oraz powierzchni innych nic powierzchnie, o których 
mowa w pkt 1 i 2, mog> być bezpoWrednio 
wprowadzane do wód lub do ziemi; 

 
  4) dopuszcza siC lokalizacjC indywidualnych systemów 

oczyszczania wód opadowych i roztopowych na 
działce inwestora; dla terenów wymagaj>cych 
wyposacenia w urz>dzenia do oczyszczania wód 
opadowych obowi>zuje lokalizacja tych urz>dzeM na 
działce inwestora; 

 
  5) główne elementy rozbudowy i budowy systemu 

kanalizacji deszczowej: 
a) w stanie istniej>cym system odprowadzania wód 

opadowych kolektorami deszczowymi obejmuje 
kwartał zabudowy wielorodzinnej pomiCdzy ulicami 
Ogrodow> i Kopernika, zabudowC jednorodzinn> 
wzdłuc ulicy Kolonia Robotnicza oraz ulicC 
Partyzantów, pozostała czCWć odwadniana jest 
powierzchniowo bez podczyszczania z 
odprowadzeniem wód do istniej>cych rowów 
melioracyjnych lub bezpoWrednio do cieku Sirwa, 

b) zastosowanie retencji i infiltracji deszczu do gruntu 
jako podstawowego rozwi>zania dla nowych 
terenów budowlanych oraz przy modernizacji 
istniej>cych systemów - dotyczy w szczególnoWci 
terenów przeznaczonych pod zabudowC 
jednorodzinn>, gdzie wody opadowe nalecy 
zagospodarować w obrCbie poszczególnych 
działek, 

c) rozbudowa istniej>cego systemu odprowadzenia 
wód opadowych w postaci szczelnych kanałów 
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tylko tam, gdzie jest to koniecznie i wymagane 
obowi>zuj>cymi przepisami, 

d) wprowadzenie kanalizacji deszczowej na 
wszystkich obszarach gdzie moce nast>pić 
zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych, 
celem jest zapewnienie odpowiedniej jakoWci 
ujmowanych wód podziemnych, odprowadzenie 
wód opadowych z powierzchni dróg wewnCtrznych, 
ci>gów pieszych oraz pieszo-jezdnych poprzez 
spływ powierzchniowy na pobliskie tereny zielone - 
wszCdzie tam gdzie jest to technicznie mocliwe i 
nie zakłóci lokalnych warunków gruntowo-
wodnych, 

e) budowa zbiorników retencyjnych w obrCbie 
terenów zielonych oznaczonych w planie jako ZP, 
ZP/ZL z zapewnieniem odpływu wód opadowych w 
iloWci nie przekraczaj>cych mocliwoWci odbiornika 
co do przejCcia konkretnych obci>ceM iloWciowych. 

 
5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
 
  1) do obsługi terenu objCtego planem obowi>zuje: 

a) rozbudowa linii energetycznych Wredniego napiCcia 
15 kV oraz budowa stacji transformatorowych 
15/0,4 kV oznaczonych na rysunku planu, 
dopuszcza siC budowC nowych stacji 
transformatorowych poza wyznaczonymi w 
niniejszym planie, o ile bCdzie to wynikało z 
potrzeb odbiorców energii elektrycznej, 

b) na terenach przewidzianych pod zabudowC 
przebudowa napowietrznych linii koliduj>cych z 
zagospodarowaniem ustalonym w planie, 

 
  2) obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu 

energii elektrycznej w zakresie niezbCdnym do 
zaopatrzenia w energiC elektryczn> zabudowy na 
całym terenie opracowania; 

 
  3) budowC sieci SN i NN realizuje siC: 

a) w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej, 
b) w liniach rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarz>dc> terenu, 

c) po innych trasach wynikaj>cych ze szczegółowych 
uzgodnieM na etapie projektowania; 

 
6. Obowi>zuje zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub z indywidualnych niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych aródeł energii cieplnej. 

 
7. Obowi>zuje utylizacja odpadów stałych poza 

terenem objCtym planem. Regulamin gospodarki 
odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz 
utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie planu okreWlaj> 
stosowne uchwały Rady Miejskiej w PasłCku. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
połoconych w jednostce III, która obejmuje dolinC 

rzeki W>skiej - obszar połocony pomiCdzy 
ul. Sprzymierzonych i ul. Wojska Polskiego oraz 

ul. Augusta Steffena i granic> osiedli mieszkaniowych 
przy ul. Partyzantów. 

 
§ ń8. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.01.PU o 

powierzchni 0,96 ha Ustalenia szczegółowe dla terenu 
III.01.PU o powierzchni 0,96 ha. 

 

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji 
przemysłowych i usługowychś 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

01/1.1.W przeznaczony jest dla ujCcia wody, 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

01/1.2.E przeznaczony jest dla drogi wewnCtrznej, 
 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

01/1.3.KD.D przeznaczony jest dla TreeNode: § 36 
drogi publicznej klasy D - dojazdowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacji TreeNode: 

§ 4ńC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) na całym terenie dopuszcza siC lokalizacjC reklam 

wbudowanych. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie połocony jest 
obiekt zabytkowy, oznaczony odpowiednio na rysunku 
planu; dla tego obiektu ustala siC zakaz nadbudowy 
budynku, zmian k>tów pochylenia połaci dachu. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cej ulicy 
oznaczonej jako 0.03.KD.G (Z)                   
ul. Sprzymierzonych, 

b) w odległoWci 4 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 
oznaczonej jako 01/1.3.KD.D, 

c) zgodnie z rysunkiem planu wzdłuc południowej 
granicy z terenem III.03.R; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,5, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 12 m, 
b) kształt dachu: nie ustala siCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 
na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działek, 

b) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, 

c) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

d) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie; 
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  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
01/1.3.KD.D obowi>zuje dostCp publiczny; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 01/1.1.W 

ustanowiona jest strefa ochrony bezpoWredniej dla 
ujCcia wody, obejmuj>ca wokół studni obszar o 
powierzchni 4 m x 4 m; 

 
  4) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: dostCp do terenu z 

drogi 0.03.KD.G(Z) - ul. Sprzymierzonych poprzez 
drogC oznaczon> jako 01/1.3.KD.D; 

 
  2) dla ulicy oznaczonej jako 01/1.3.KD.D ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta i Gminy 

PasłCk oraz przeznaczonych na cele publiczne: 
wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 01/1.1.W i 
01/1.2.E, ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36      
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ń9. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.02.W o 

powierzchni 0,77 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenuŚ teren ujCcia wodyś ustala siC 

nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ teren wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako Ń2/ń.ń.KX przeznaczony. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren lecy w strefie 
ochrony konserwatorskiej EK ochrony ekspozycji i 
krajobrazu, w której ustala siCŚ 
 
  1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o wysokoWci 

ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu; 
 
  2) zakaz lokalizacji innych elementów zagospodarowania 

takich jak pionowe elementy infrastruktury technicznej 
miCdzy innymi: napowietrzne linie 
elektroenergetyczne, maszty telefonii cyfrowej i inne. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala 

siCś 
 
  2) parametry zagospodarowania terenu: nie ustala siC; 
 
  3) parametry zabudowy: nie ustala siCś 
 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 
na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działek, 

b) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, 

c) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

d) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie; 

 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
 
  2) na terenie ustanowione s> strefy ochrony 

bezpoWredniej dla ujCcia wody, których granice 
oznaczone s> odpowiednim symbolem na rysunku 
planu; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: dostCp do terenu z 

drogi oznaczonej jako 0.03.KD.G (Z)                  
- ul. Sprzymierzonych poprzez dojazd oznaczony jako 
02/1.1.KX; 
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  2) dla dojazdu oznaczonego jako 02/1.1.KX ustala siCŚ 
a) szerokoWć nie mniej nic 5 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) obowi>zuje lokalizacja placu do zawracania o 

wymiarach nie mniejszych nic 12,5 m x 12,5 m, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: Na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 2Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.03.R o 

powierzchni 52,40 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; ustala siC 

nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

03/1.1.WS przeznaczony jest dla wód płyn>cych, tj. 
rzeki W>skiej; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

03/1.2.WS przeznaczony jest dla wód płyn>cych, tj. 
kanału MłyMskiegoś 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

03/1.3.IT przeznacza siC dla korytarza infrastruktury 
technicznej; 

 
  4) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 03/1.4.ZL dopuszcza siC zalesienia gruntów 
rolnych z uwzglCdnieniem zasad okreWlonych w par. 7 
ust. 3, na pozostałym terenie wyklucza siC zalesienia. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego ci>gu 

widokowego na północn> panoramC miasta wzdłuc 
granicy z ulic> Sprzymierzonych oznaczon> jako 
0.03.KD.G(Z). 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) fragment terenu połocony jest w strefie ochrony 

konserwatorskiej B chronionych elementów 
historycznego układu przestrzennego miasta; 

 
  2) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 

ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu, 

b) zakaz lokalizacji innych elementów 
zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakazuje siC lokalizacji zabudowy; 
 
  2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 03/6.1 znajduje siC odcinek wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuc rzeki W>skiejś 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 03/6.2 wyznaczono pas terenu o szerokoWci 50 m 
od stopy wału przeciwpowodziowego; w tym obszarze 
obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce z przepisów 
prawa wodnego; 

 
  4) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) dostCp do terenu z dróg oznaczonych jako: 

0.11.KD.Z,11/1.1.KX, 11/1.2.KX, 11/1.3.KX (połoconej 
w terenie elementarnym III.11.MM), z dojazdu 
oznaczonego jako 02/1.1.KX znajduj>cego siC w 
terenie elementarnym III.02.W; 

 
  2) zjazdy z drogi oznaczonej jako 0.07.KD.Z - ul. Wojska 

Polskiego dopuszcza siC jedynie w przypadku braku 
innej mocliwoWci zapewnienia obsługi komunikacyjnej. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 
 

§ 2ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.04.PU o 
powierzchni 6,23 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji 

przemysłowych i usługowychś 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC nowej zabudowy 

mieszkaniowej, a istniej>ca zabudowa mieszkaniowa 
moce być poddawana remontom bez prawa 
rozbudowy; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 04/1.1.KX przeznacza siC dla dojazdu; 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 04/1.2.E przeznacza siC dla stacji 
transformatorowej; 
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c) teren wydzielenia wewnCtrznego o wymiarach            
10 m x 10 m i oznaczonego jako 04/1.3.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: dopuszcza siC 
lokalizacjC reklam z uwzglCdnieniem linii zabudowy, o 
których mowa w ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie połocony jest 
obiekt zabytkowy, oznaczony odpowiednio na rysunku 
planu; dla tego obiektu ustala siCŚ 
 
  1) obowi>zuje zachowanie formy architektonicznej 

budynku; 
 
  2) dopuszcza siC jego przebudowC bez naruszania 

historycznych cech, tj.: bryły, kształtu dachu, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; 

 
  3) dopuszcza siC zmiany zwi>zane z przystosowaniem 

obiektu do współczesnych wymogów technicznych i 
funkcjonalnych, tak by mocliwe było ucytkowanie 
obiektu zapewniaj>ce biec>c> konserwacjC i ochronC 
przed dewastacj>, przy zachowaniu ich w mocliwie 
niezmienionym kształcieś 

 
  4) dopuszcza siC rozbiórkC obiektu o złym stanie 

technicznym. 
 

5. Parametry, wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cej ulicy 
oznaczonej jako 0.03.KD.G (Z)                                   
- ul. Sprzymierzonych, 

b) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej dojazdu 
oznaczonego jako 04/1.1.KX, 

c) w odległoWci 6 m od zachodniej granicy terenu 
elementarnego, 

d) usytuowane na wprost zjazdu z ul. Sprzymierzonych 
oznaczonego jako 04/7.1, zgodnie rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,4, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) wielkoWć działkiŚ nie mniej nic 800 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolna 
szerokoWć frontu działki, 

c) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne; 

d) dopuszcza siC wydzielenie działek o innych nic 
ustalone parametrach, niezbCdnych dla lokalizacji 
obiektów infrastruktury technicznej oraz działek 
wydzielanych na potrzeby polepszenia warunków 
zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  5) dopuszcza siC wydzielanie innych dojazdów poza 

ustalonymi w planie o parametrach okreWlonych w ust. 
7 pkt 3; 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 04/1.1.KX wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 
obiektów budowlanych; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: do terenu 

wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.KX obowi>zuje 
dostCp publiczny; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
  4) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dostCp do terenu z drogi oznaczonej jako 
04/1.1.KX, 

b) dopuszcza siC zjazd bezpoWredni z drogi 
oznaczonej jako 0.03.KD.G(Z)                  
- ul. Sprzymierzonych w miejscu oznaczonym 
odpowiednim symbolem oraz jako 04/7.1, 

c) dopuszcza siC pozostawienie innych istniej>cych 
zjazdów na działki z drogi oznaczonej jako 
0.03.KD.G(Z)- ul. Sprzymierzonych; 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego jako 04/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) na zakoMczeniu obowi>zuje lokalizacja placu do 

zawracania o wymiarach minimum 12,5 mx12,5 m, 
jak na rysunku planu, 

c) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  3) dopuszcza siC wydzielenia dojazdów, o których mowa 

w ust. 5 pkt 5 o parametrach: 
a) szerokoWć nie mniej nic 8 m w liniach 

rozgraniczaj>cych; 
b) na zakoMczeniu obowi>zuje lokalizacja placu do 

zawracania o wymiarach 20 m x 20 m, 
c) dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g pieszo-jezdny. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 
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9. Stawka procentowa: 
 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta i Gminy 

PasłCk oraz przeznaczonych na cele publiczne 
terenów wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
04/1.2.E i 04/1.3.E, ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36             
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.05.MU o 

powierzchni 6,53 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjCŚ 

a) budynków zamieszkania zbiorowego, 
b) obiektów o ducym zatrudnieniu; 
 

  2) dopuszcza siC lokalizacjCŚ 
a) funkcji usługowych w formie budynków lub lokali 

wbudowanych, 
b) budynków mieszkalnych w formie budynków 

jednorodzinnych wolnostoj>cych lub w zabudowie 
blianiaczejś 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 05/1.1.KD.W przeznacza siC dla drogi 
wewnCtrznej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 05/1.2.KX przeznacza siC dla przejWcia 
pieszego o szerokoWci liniach rozgraniczaj>cych 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego o wymiarach 
10 m x 10 m, oznaczonego jako 05/1.3.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej; 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 05/1.4.IT przeznacza siC dla korytarza 
infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika nie wiCcej nic 4 m
2
, 

usytuowanych na budynkach w pierzei dróg 
oznaczonych jako 0.03.KD.G (Z), III.0.1.KD.D, 
05/1.1.KD.W; 

 
  3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie połocone s> 
obiekty zabytkowe, oznaczone odpowiednio na rysunku 
planu; dla tych obiektów ustala siCŚ 
 

  1) obowi>zuje zachowanie formy architektonicznej 
budynków, 

 
  2) dopuszcza siC ich przebudowC bez naruszania 

historycznych cech widocznych od strony ulicy 
oznaczonej jako 0.03.KD.G(Z), tj.: bryły, kształtu 
dachu, dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w 
tym wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; 

 
  3) dopuszcza siC zmiany zwi>zane z przystosowaniem 

obiektu do współczesnych wymogów technicznych i 
funkcjonalnych, tak by mocliwe było ucytkowanie 
obiektów zapewniaj>ce biec>c> konserwacjC i ochronC 
przed dewastacj>, przy zachowaniu ich w mocliwie 
niezmienionym kształcie, 

 
  4) dopuszcza siC rozbiórkC obiektu o złym stanie 

technicznym. 
 

5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
oznaczonej jako 0.03.KD.G (Z)                   
ul. Sprzymierzonych, 

b) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 
oznaczonych jako 0.11.KD.Z, III.01.KD.D, 
05/1.1.KD.W oraz przejWcia pieszego oznaczonego 
jako 05/1.2.KX; 

 
  2) ustala siC obowi>zuj>ce linie zabudowy: wyznaczone 

przez istniej>ce budynki tworz>ce południow> pierzejC 
ul. Sprzymierzonych; 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,3, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 30 %; 

 
  4) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci pod k>tem od 30 do 
50; 

 
  5) dopuszcza siC lokalizowanie nie wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego na działce; 
 
  6) zasady podziału na działki budowlane na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 05/5.1: za zgodny z 
planem uznaje siC istniej>cy podział na działki, przy 
czym dopuszcza siC scalenie działekś 

 
  7) zasady podziału na działki budowlane na pozostałym 

fragmencie terenu: 
a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m

2
, 

b) szerokoWć frontu działki od strony dróg 
dojazdowych, wewnCtrznych i dojazdówŚ nie mniej 
nic 25 m, 

c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie, 

d) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne; 
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e) dopuszcza siC wydzielenie działek o innych nic 
ustalone parametrach, niezbCdnych dla lokalizacji 
obiektów infrastruktury technicznej oraz działek 
wydzielanych na potrzeby polepszenia warunków 
zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  8) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z uwzglCdnieniem ustalonych linii zabudowy; 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: do terenów 

wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
05/1.1.KD.W i 05/1.2.KX obowi>zuje dostCp publiczny; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  4) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 05/1.4.IT obowi>zuje zakaz sytuowania 
budynków. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: dostCp do terenu z 

dróg oznaczonych jako 0.11.KD.Z, III.01.KD.D i 
05/1.1.KD.W; 

 
  2) dla drogi wewnCtrznej oznaczonej jako 05/1.1.KD.W 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

jak na rysunku planu, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
c) zakaz wł>czenia do drogi oznaczonej jako 

0.03.KD.G (Z) - ul. Sprzymierzonych; 
 
  3) dla przejWcia pieszego oznaczonego jako 05/1.2.KX 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć czCWciowo w istniej>cych liniach 

rozgraniczaj>cych, na pozostałym odcinku nie miej 
nic 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenie jako ci>g pieszy. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu, z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej na gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta i Gminy 

PasłCk oraz terenu wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 05/5.1 pozostaj>cego w 
dotychczasowym ucytkowaniu, ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36           
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.06.MU o 

powierzchni 1,04 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjCŚ 

a) budynków zamieszkania zbiorowego, 
b) obiektów o ducym zatrudnieniu; 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjCŚ 

a) funkcji usługowych w formie budynków lub lokali 
wbudowanych, 

b) budynków mieszkalnych w formie budynków 
jednorodzinnych wolnostoj>cych lub w zabudowie 
blianiaczej. 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
06/1.1.IT przeznacza siC dla korytarza infrastruktury 
technicznej; 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika nie wiCcej nic 4 m
2
, 

usytuowanych na budynkach w pierzei dróg 
oznaczonych jako 0.11.KD.Z i III.0.1.KD.D; 

 
  3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siC. 
 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: w 

odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 
oznaczonych jako 0.11.KD.Z, III.01.KD.D; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,3, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 30 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 
b) kształt dachuŚ dach dwuspadowy lub wielospadowy o 

nachyleniu głównych połaci pod k>tem od 3Ń0
 do 50

0
; 

 
  4) dopuszcza siC lokalizowanie nie wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego na działceś 
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  5) zasady podziału na działki budowlane: 
a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1.000 m

2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: szerokoWć 
frontu działki od strony drogi III.01.KD.D: nie mniej 
nic 25 m, 

c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie, 

d) dopuszcza siC wydzielenie działek o parametrach 
innych nic ustalone, niezbCdnych dla lokalizacji 
obiektów infrastruktury technicznej oraz działek 
wydzielanych na potrzeby polepszenia warunków 
zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

06/6.1 jest połocony w obszarze bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi> oznaczonym odpowiednim 
symbolem: 
a) w obszarze tym obowi>zuj> ograniczenia 

wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego, 
b) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: dostCp do terenu z dróg oznaczonych 
jako 0.11.KD.Z, III.01.KD.D. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu, z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej na gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 06/9.1 pozostaj>cego w dotychczasowym 
ucytkowaniu, ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36            
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.07.R o 

powierzchni 35,98 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; ustala siC 

nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1.WS 

przeznaczony jest dla wód płyn>cych, tj. rzeki W>skiejś 
 

  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.2.WS 
przeznaczony jest dla wód płyn>cych, tj. rzeki 
Brzezinki; 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.3.WS 

przeznaczony jest dla wód płyn>cychś 
 
  4) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.4.RM 

przeznaczony jest dla zabudowy zagrodowej. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) na terenie znajduj> siC zabytki archeologiczne bCd>ce 

w ewidencji zabytków i oznaczone odpowiednio na 
rysunku planu, dla których ustala siC w strefC ochrony 
konserwatorskiej zabytków archeologicznych, o 
granicach odpowiednio oznaczonych na rysunku 
planu. W tym obszarze dopuszcza siC działalnoWć 
budowlan> pod warunkiem wykonania 
wyprzedzaj>cych badaM wykopaliskowych. Zakres 
tych prac okreWla kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski 
Wojewódzki Konserwator Zabytkówś 

 
  2) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 

ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci przekraczaj>cej 2,5 m nad powierzchniC 
terenu, 

b) zakaz lokalizacji innych elementów 
zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
07/1.4.RM ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy 
w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 
0.07.KD.Z- ul. Wojska Polskiego; 

 
  2) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki. 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zakaz lokalizacji budynków z wyj>tkiem terenu 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
07/1.4.RM; 

 
  2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
 
  3) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego. 
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7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 
komunikacyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 07/1.4.RM poprzez istniej>cy zjazd 
z drogi 0.07.KD.Z- ul. Wojska Polskiego; 

 
  2) do pozostałego fragmentu terenu III.07.RM: dostCp do 

terenu poprzez zjazdy z drogi 0.07.KD.Z- ul. Wojska 
Polskiego dopuszcza siC jedynie w przypadku braku 
innej mocliwoWci obsługi komunikacyjnej. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.08.K o 

powierzchni 4,36 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren oczyszczalni Wciekówś 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie znajduj> siC 
zabytki archeologiczne bCd>ce w ewidencji zabytków i 
oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla których 
ustala siC w strefC ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych, o granicach odpowiednio oznaczonych 
na rysunku planu. W tym obszarze dopuszcza siC 
działalnoWć budowlan> pod warunkiem wykonania 
wyprzedzaj>cych badaM wykopaliskowych. Zakres tych 
prac okreWla kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 
0.07.KD.Z - ul. Wojska Polskiego, 

b) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 
0.11.KD.Z; 

 
  2) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ zakaz lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: dostCp do terenu poprzez istniej>cy zjazd 
z drogi 0.07.KD.Z- ul. Wojska Polskiego oraz z drogi 
oznaczonej jako 0.11.KD.Z. 

 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.09.MU o 

powierzchni 2,7 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjCŚ 

a) budynków zamieszkania zbiorowego, 
b) obiektów o ducym zatrudnieniu; 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjCŚ 

a) funkcji usługowych w formie budynków lub lokali 
wbudowanych, 

b) funkcji obsługi komunikacji na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 09/1.5, 

c) nowych budynków mieszkalnych w formie 
budynków jednorodzinnych wolnostoj>cychś 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 09/1.1.KX przeznacza siC dla dojWcia 
pieszego, 

b) tereny wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 09/1.2.KX przeznacza siC dla dojazdu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 09/1.3.ZP przeznacza siC dla zieleni 
urz>dzonej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 09/1.4.ZP przeznacza siC dla zieleni 
urz>dzonej - zabytkowy cmentarz. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika nie wiCcej nic 4 m
2
, 

usytuowanych na budynkach w pierzei dróg 
oznaczonych jako 0.07.KD.Z - ul. Wojska Polskiego, 
dojazdu i przejWcia pieszego oznaczonych jako 
09/1.1.KX i 09/1.2.KX; 

 
  3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

w s>siedztwie terenu (w terenie elementarnym 
oznaczonym jako 0.07.KD.Z) i na terenie elementarnym 
III.09.MU połocone s> projektowane pomniki przyrody- 
drzewa, odpowiednio oznaczone na rysunku planu i o 
których mowa w § 9, dla których ustala siC strefC 
ochronn> okreWlon> przez rzut korony drzewa i fragmenty 
terenu elementarnego III.09.MU połocone s> w tych 
strefach. W strefie tej obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 9. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) na terenie połocony jest obszar wpisany do rejestru 

zabytków - cmentarz cydowski o nr 137/90 z dnia 
10 stycznia 1990, oznaczony odpowiednio na rysunku 
planu; 

 
  2) na terenie połocone s> obiekty zabytkowe, oznaczone 

odpowiednio na rysunku planu; dla tych obiektów 
ustala siCŚ 
a) obowi>zuje zachowanie formy architektonicznej 

budynków, 
b) dopuszcza siC ich przebudowC bez naruszania 

historycznych cech widocznych od strony ulic i 
dojazdów, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji 
Wcian, detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i 
kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej), 
kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych; 

c) dopuszcza siC zmiany zwi>zane z 
przystosowaniem obiektu do współczesnych 
wymogów technicznych i funkcjonalnych, tak by 
mocliwe było ucytkowanie obiektów zapewniaj>ce 
biec>c> konserwacjC i ochronC przed dewastacj>, 
przy zachowaniu ich w mocliwie niezmienionym 
kształcie, 

d) dopuszcza siC rozbiórkC obiektu o złym stanie 
technicznym, przy czym nowy budynek moce być 
usytuowany w miejscu wyburzonego, z 
zachowaniem rzutu budynku wyburzonego (nie 
dotyczy to ganków, wiatrołapów itp. w kondygnacji 
parteru), dopuszcza siC w elewacji nowego 
budynku nalecy ucyć materiały jak w budynku 
wyburzanym, 

 
  3) czCWć terenu jest połocona w strefie ochronie 

konserwatorskiej B chronionych elementów 
historycznego układu przestrzennego miasta, dla tego 
obszaru ustala siCŚ 
a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 

zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 
b) zachowanie formy architektonicznej budynków 

wskazanych do ochrony, oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty zabytkowe, o czym mowa 
w lit. a, 

c) uzupełnienie zabudowy z zachowaniem typu 
zabudowy istniej>cej. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wyznaczon> przez istniej>ce budynki w północnej 
pierzei dojazdu oznaczonego jako 09/1.2.KX             
- ul. żeodetów, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległoWci 4 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 
oznaczonej jako 09/1.2.KX - ul. żeodetów i 
przejWcia pieszego 09/1.1.KX, 

c) na terenie poza wydzieleniem wewnCtrznym 
oznaczonym jako 09/5.1: 12 m od lasu połoconego 
w terenie elementarnym oznaczonym jako 
III.10.ZL, 

d) wyznaczon> przez istniej>ce budynki w północnej 
pierzei ul. Wojska Polskiego zgodnie z rysunkiem 
planu; 

e) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 
ustalon> lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 09/5.1: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,5, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolnie; 
 
  3) parametry zagospodarowania terenu dla pozostałego 

fragmentu terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 

mniej nic 30 %; 
 
  4) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 
b) kształt dachu: dachy o k>cie nachylenia połaci 

zbliconym do k>ta 0 stopni lub o jednakowym k>cie 
nachylenia wszystkich głównych połaci dachu od 
30 do 50 stopni; 

 
  5) dopuszcza siC lokalizowanie nie wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego na działceś 
 
  6) zasady podziału na działki budowlane na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 09/5.1: 
a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 

na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działekś 

b) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

c) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  7) zasady podziału na działki budowlane na pozostałym 

fragmencie terenu: 
a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m

2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: 
- szerokoWć frontu działki nie mniej nic 18 m, 
- k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego zblicony do k>ta prostego, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  8) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 09/5.1 dopuszcza siC lokalizacjC 
zabudowy na granicy działki z uwzglCdnieniem 
ustalonych linii zabudowy, 

b) na pozostałym fragmencie terenu wyklucza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia terenów 
oznaczonych jako 09/1.4.ZP 09/1.3.ZP oraz zieleMców 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: 
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a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych 
jako 09/1.3.ZP oraz 09/1.2.KX i 09/1.1.KX 
obowi>zuje dostCp publiczny; 

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 09/1.4.ZP obowi>zuje dostCp 
ogólny. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu poprzez: 

a) dojazd oznaczony jako i 09/1.2.KX - ul. żeodetów, 
b) istniej>ce bezpoWrednie zjazdy na działki z drogi 

0.07.KD.Z - ul. Wojska Polskiego dopuszcza siC 
jedynie w przypadku braku innej mocliwoWci 
obsługi komunikacyjnej; 

 
  2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 09/1.3.ZP obowi>zuje lokalizacja ci>gu pieszego 
przebiegaj>cego zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  3) dla dojazdu oznaczonego jako 09/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 
5 m z placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  4) dla przejWcia pieszego oznaczonego jako 09/1.1.KX 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenie jako ci>g pieszy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu, z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej na gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: dla całego terenu 

pozostaj>cego w dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.10.ZL o 

powierzchni 1,35 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny lasówś 

 
  1) na całym terenie dopuszcza siC zagospodarowanie 

niezbCdne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu; 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) obowi>zuje utrzymanie niezakłóconego ci>gu 

widokowego na dolinC rzeki W>skiej z ci>gu pieszego, 
oznaczonego odpowiednim symbolem na rysunku 
planu. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren połocony jest w 
strefie ochrony konserwatorskiej B chronionych 
elementów historycznego układu przestrzennego miasta. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ obowi>zuje zakaz 
zabudowy z wyj>tkiem tymczasowych obiektów 
budowlanych słuc>cych rekreacyjnemu wykorzystaniu 
terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: obowi>zuje lokalizacja 

ci>gu pieszego przebiegaj>cego po istniej>cej drodze 
leWnej, zgodnie z rysunkiem planu. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.11.MM o 

powierzchni 0,76 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej; 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 

mieszkalnych w formie budynków jednorodzinnych 
wolnostoj>cych lub w zabudowie blianiaczejś 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 11/1.1.KX przeznacza siC dla dojazdu, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
11/1.2.KX i 11/1.3.KX przeznacza siC dla przejWcia 
pieszego. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika nie wiCcej nic 4 m
2
, 

usytuowanych na budynkach w pierzei dojazdu 
oznaczonego jako 11/1.1.KX; 

 
  3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren lecy w strefie 
ochrony konserwatorskiej EK ochrony ekspozycji i 
krajobrazu, w której ustala siCŚ 
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  1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o wysokoWci 
ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu; 

 
  2) zakaz lokalizacji innych elementów zagospodarowania 

takich jak pionowe elementy infrastruktury technicznej 
miCdzy innymi: napowietrzne linie 
elektroenergetyczne, maszty telefonii cyfrowej i inne. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdu 
oznaczonego jako 11/1.1.KX, przejWcia pieszego 
oznaczonego jako 11/1.3.KX, linii 
rozgraniczaj>cych drogi 0.05.KD.Z - ul. Zamkowa, 

b) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 
ustalon> lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 11/5.1: 
a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ nie wiCcej nic Ń,5, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  3) parametry zagospodarowania terenu dla pozostałego 

fragmentu terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  4) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 10,5 m, 
b) lub o jednakowym k>cie nachylenia wszystkich 

głównych połaci dachu od 30 do 50 stopni; 
 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 
na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działekś 

b) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

c) wyklucza siC wydzielanie nowych dróg 
wewnCtrznych lub dojazdów do działek, 

d) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako Ń9/5.ń dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy na 
granicy działki z uwzglCdnieniem ustalonych linii 
zabudowy, 

b) na pozostałym fragmencie terenu wyklucza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 

obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 
miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;  

 
  2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 11/6.1 wyznaczono pas terenu o szerokoWci 50 m 
od stopy wału przeciwpowodziowego; w tym obszarze 
obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce z przepisów 
prawa wodnego; 

 
  3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: na terenie 

wydzieleM 11/1.1.KX, 11/1.2.KX i 11/1.3.KX 
obowi>zuje dostCp publiczny. 

 
7. Obsługa komunikacyjnaŚ zasady obsługi komunika-

cyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu poprzez: 

a) dojazd oznaczony jako 11/1.1.KX - ul. Dolna, 
b) do terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 11/5.1: z istniej>cej drogi obsługuj>cej 
oznaczonej jako 05/1.1.KX, która jest połocona w 
drodze oznaczonej jako 0.05.KD.Z - ul. Zamkowa; 

 
  2) zakaz lokalizacji zjazdów na teren III.11.MM poza 

wyznaczonymi w planie z drogi oznaczonej jako 
0.05.KD.Z - ul. Zamkowa; 

 
  3) dla dojazdu oznaczonego jako 11/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć nie mniej nic 5 m w liniach 
rozgraniczaj>cych, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  4) dla przejWcia pieszego oznaczonego jako 09/1.2.KX 

ustala siCŚ szerokoWć w istniej>cych liniach 
rozgraniczaj>cychś 

 
  5) dla przejWcia pieszego oznaczonego jako 09/1.3.KX 

ustala siCŚ szerokoWć w istniej>cych liniach 
rozgraniczaj>cych. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu, z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej na gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: dla całego terenu 

pozostaj>cego w dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.12.K o 

powierzchni 0,63 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren oczyszczalni Wciekówś 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) teren lecy w strefie EK ochrony ekspozycji i 

krajobrazu, w której obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 10. 
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3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siC. 
 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: dostCp do terenu z dojazdu oznaczonego 
jako 11/1.1.KX - ul. Dolna. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 3Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.13.R o 

powierzchni 2,96 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; ustala siC 

nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: teren wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 13/1.1.WS 
przeznaczony jest dla wód płyn>cych, tj. Kanału 
MłyMskiego. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) obowi>zuje zachowanie istniej>cych rowów 

melioracyjnych jako otwartych. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 

ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu, 
b) zakaz lokalizacji innych elementów 

zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne. 

 

5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ dopuszcza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych niezbCdnych dla 
rolniczego ucytkowania terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: dostCp do terenu z dojazdu oznaczonego 
jako 11/1.1.KX - ul. Dolna, połoconego w terenie 
elementarnym oznaczonym jako III.11.MM. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 3ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.14.MU o 

powierzchni 0,51 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC budynków zamieszkania 

zbiorowego, obiektów o ducym zatrudnieniu; 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjCŚ 

a) budynków mieszkalnych w formie budynków 
jednorodzinnych wolnostoj>cych lub w zabudowie 
blianiaczej, 

b) funkcji usługowych w formie budynków lub lokali 
wbudowanych; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
14/1.1.KD.W przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) opuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika nie wiCcej nic 4 m
2
, 

usytuowanych na budynkach; 
 
  3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) na terenie połocone s> obiekty zabytkowe, oznaczone 

odpowiednio na rysunku planu; dla tych obiektów 
ustala siCŚ 
a) obowi>zuje zachowanie formy architektonicznej 

budynków, 
b) dopuszcza siC ich przebudowC bez naruszania 

historycznych cech widocznych od strony ulic i 
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dojazdów, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji 
Wcian, detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i 
kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej), 
kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych, 

c) dopuszcza siC zmiany zwi>zane z 
przystosowaniem obiektu do współczesnych 
wymogów technicznych i funkcjonalnych, tak by 
mocliwe było ucytkowanie obiektów zapewniaj>ce 
biec>c> konserwacjC i ochronC przed dewastacj>, 
przy zachowaniu ich w mocliwie niezmienionym 
kształcie, 

d) dopuszcza siC rozbiórkC obiektu o złym stanie 
technicznym, przy czym nowy budynek moce być 
usytuowany w miejscu wyburzonego, z 
zachowaniem rzutu budynku wyburzonego (nie 
dotyczy to ganków, wiatrołapów itp. w kondygnacji 
parteru), dopuszcza siC w elewacji nowego 
budynku nalecy ucyć materiały jak w budynku 
wyburzanym, 

 
  2) czCWć terenu jest połocona w strefie ochronie 

konserwatorskiej B chronionych elementów 
historycznego układu przestrzennego miasta, dla tego 
obszaru ustala siCŚ 
a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 

zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 
b) zachowanie formy architektonicznej budynków 

wskazanych do ochrony, oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty zabytkowe, 

c) uzupełnienie zabudowy z zachowaniem typu 
zabudowy istniej>cej. 

 
5. Parametry, wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wzdłuc ul. Zamkowej: w odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi oznaczonej jako 0.05.KD.Z 
i po obrysie budynku, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 14/1.1.KD.W, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) w odległoWci 6 m od dojazdu 11/1.1.KX - ul Dolna, 
połoconego w terenie elementarnym oznaczonym 
jako III.11.MM, 

d) wzdłuc wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 03/1.1.WS - rzeka W>ska (znajduj>cego siC w 
terenie elementarnym oznaczonym jako III.03.R), 
zgodnie z rysunkiem planu, 

e) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 
ustalon> lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu na ternie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 14/5.1: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej:          

50 %; 
 
  3) parametry zagospodarowania terenu dla pozostałego 

fragmentu terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ nie wiCcej nic Ń,5, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  4) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 

b) kształt dachu: dachy o symetrycznym k>cie 
nachylenia połaci dachu od 30 do 50 stopni; 

 
  5) dopuszcza siC lokalizowanie nie wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego na działceś 
 
  6) zasady podziału na działki budowlane: 

a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 
na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działek, 

b) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, 

c) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

d) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie; 

 
  7) wyklucza siC lokalizacjC zabudowy na granicy działki z 

uwzglCdnieniem ustalonych linii zabudowy. 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 
miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.KD.W obowi>zuje 
dostCp ogólnyś 

 
  3) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego; 

 
  4) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 14/6.1 

wyznaczono pas terenu o szerokoWci 50 m od stopy 
wału przeciwpowodziowego; w tym obszarze 
obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce z przepisów 
prawa wodnego. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu poprzez: 

a) drogC wewnCtrzn> oznaczon> jako 14/1.1.KD.W, 
b) z dojazdu oznaczonego jako 11/1.1.KX - ul. Dolna i 

połoconego w terenie elementarnym III.11.MM; 
 
  2) zakaz lokalizacji zjazdów na działki z drogi oznaczonej 

jako 0.05.KD.Z - ul. Zamkowa; 
 
  3) dla drogi wewnCtrznej oznaczonej jako 14/1.1.KD.W 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
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terenu, z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej na gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta i Gminy 

PasłCk oraz pozostaj>cych w istniej>cym ucytkowaniu 
ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jak 14/9.1 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.15.RM o 

powierzchni 2,03 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

zagrodowej. 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

15/1.1.E przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 

wbudowanych. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie połocone s> 
obiekty znajduj>ce siC w ewidencji zabytków, oznaczone 
odpowiednio na rysunku planu; dla tych obiektów 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 10. 

 
5. Parametry, wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wzdłuc ul. Steffena - drogi oznaczonej jako 
0.06.KD.G(Z): wyznaczona przez istniej>ce 
budynki wschodniej pierzei ulicy oraz w odległoWci 
8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) wzdłuc rzeki W>skiej w odległoWci min. 15 m od 
koryta rzeki, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 
ustalon> lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,2, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 

b) kształt dachu: dachy o symetrycznym k>cie 
nachylenia połaci dachu od 30 do 50 stopni; 

 
  4) dopuszcza siC lokalizowanie nie wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego na działceś 
 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 
na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działek, 

b) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, 

c) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne; 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy na granicy działki z 
uwzglCdnieniem ustalonych linii zabudowy. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu; 

 
  2) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu poprzez drogC obsługuj>c>, 

przebiegaj>ca poza granic> planu, znajduj>c> siC w 
drogach publicznych: ul. Steffena i ul. Kraszewskiego; 

 
  2) zakaz lokalizacji bezpoWrednich zjazdów na działki z 

dróg oznaczonych jako 0.06.KD.G(Z) - ul. Steffena 
oraz 0.05.KD.Z - ul. Kraszewskiego. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu, z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej na gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: dla całego terenu 

pozostaj>cego w istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.16.R o 

powierzchni 24,53 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) teren, oznaczony odpowiednio na rysunku planu, 

połocony jest w Parku Ekologicznym im. Stanisława 
Pankalli; 

 
  3) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego ci>gu 

widokowego na północna panoramC miasta wzdłuc 
granicy z ulic> Steffena. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) teren połocony jest w granicach zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego, na którego obszarze zasady ochrony 
obszaru ustala właWciwa uchwała Rady Miejskiej; 

 
  2) teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) na terenie znajduj> siC zabytki archeologiczne bCd>ce 

w ewidencji zabytków i oznaczone odpowiednio na 
rysunku planu; dopuszcza siC działalnoWć budowlan> 
pod warunkiem wykonania wyprzedzaj>cych badaM 
wykopaliskowych. Zakres tych prac okreWla 
kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski Wojewódzki 
Konserwator Zabytkówś 

 
  2) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 

ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu, 
b) zakaz lokalizacji innych elementów 

zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne. 

 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) wysokoWć zabudowy nie wiCcej nic 5 m. 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 

 
  1) zakaz lokalizacji zabudowy w terenie oznaczonym jako 

obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 
 
  2) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu poprzez teren elementarny 

oznaczony jako III.15.RM. 
 
  2) zakaz lokalizacji zjazdów na teren z drogi oznaczonej 

jako 0.06.KD.G (Z) - ul. Steffena. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.17.R o 

powierzchni 13,9 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; ustala siC 
nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.1.KX 

przeznaczony jest dla dojazdu; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.2.RM 

przeznaczony jest dla zabudowy zagrodowej. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, połocony jest w Parku Ekologicznym im. 
Stanisława Pankalli. 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.5.UU 

przeznacza siC dla zabudowy usługowej - usługi 
handlu; 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, połocony jest w granicach zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, na którego obszarze 
zasady ochrony obszaru ustala właWciwa uchwała 
Rady Miejskiej; 

 
  2) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) czCWć terenu jest połocona w strefie ochrony 

konserwatorskiej B chronionych elementów 
historycznego układu przestrzennego miasta; 

 
  2) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 

ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu, 
b) zakaz lokalizacji innych elementów 

zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne. 
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5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: ustala siC nieprzekraczalne 
linie zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 17/1.2.RM: 
 
  1) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej dojazdu 

17/1.1.KX; 
 
  2) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zakaz zabudowy z wyj>tkiem terenu wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 17/1.2.RM; 
 
  2) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  4) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
17/1.1.KX obowi>zuje dostCp publiczny. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: dostCp do terenu 

poprzez dojazd oznaczony jako 17/1.1.KX; 
 
  2) dla dojazdu oznaczonego jako 17/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenie: dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 

c) w granicach dojazdu przebiega lokalna trasa 
rowerowa: obowi>zuje oznakowanie trasy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.18.R/ZL o 

powierzchni 25,24 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, lasy; 

 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki 
piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, obiekty małej architektury, 

b) zalesienia skarp z uwzglCdnieniem ci>gów 
widokowych na panoramC miasta z terenów 

elementarnych oznaczonych jako III.03.KD.D, 
III.21.UU, III.22.MU; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 
18/1.1.WS przeznacza siC dla wód płyn>cych - 
rzeki W>skiej, 

b) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 
18/1.2.WS przeznacza siC dla wód płyn>cych - 
rzeki Sirwy, 

c) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 
18/1.3.WS przeznacza siC dla wód płyn>cych - 
Kanału MłyMskiego, 

d) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 18/1.4.KX 
przeznacza siC dla przejWcia pieszego, 

e) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 18/1.5.KX 
przeznacza siC dla przejWcia pieszego. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

  1) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 
planu, połocony jest w Parku Ekologicznym im. 
Stanisława Pankalli; 

 
  2) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego ci>gu 

widokowego na północna panoramC miasta wzdłuc 
granicy z ulic> Steffena oraz uwzglCdnienie ci>gów 
widokowych na panoramC miasta z terenów 
elementarnych oznaczonych jako III.03.KD.D, 
III.21.UU, III.22.MU. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, połocony jest w granicach zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, na którego obszarze 
zasady ochrony obszaru ustala właWciwa uchwała 
Rady Miejskiej; 

 
  2) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbneś 

 
  3) na całym terenie obowi>zuje zachowanie istniej>cych 

zadrzewieM. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren lecy w strefie 
ochrony konserwatorskiej EK ochrony ekspozycji i 
krajobrazu, w której ustala siCŚ 
 
  1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o wysokoWci 

ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu; 
 
  2) zakaz lokalizacji innych elementów zagospodarowania 

takich jak pionowe elementy infrastruktury technicznej 
miCdzy innymi: napowietrzne linie 
elektroenergetyczne, maszty telefonii cyfrowej i inne. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz zabudowy, przy 

czym dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych 
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obiektów budowlanych niezbCdnych dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

 
  2) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego; 

 
  3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

dostCp publiczny lub ogólny. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: dostCp do terenu: 

a) z dojazdu oznaczonego jako 17/1.1.KX połoconego 
w terenie elementarnym III.17.R, 

b) z dróg publicznych oznaczonych jako III.02.KD.D, 
 
  2) obowi>zuje lokalizacja ci>gów pieszych oznaczonych 

jako 18/7.1, 18/7.2, 18/7.3, przebiegaj>cych zgodnie z 
rysunkiem planu; po fragmencie trasy ci>gu pieszego 
oznaczonego jako 18/7.2 przebiega lokalna trasa 
rowerowa: obowi>zuje jej oznakowanie; 

 
  3) dla przejWć pieszych oznaczonych jako 18/1.4.KX i 

18/1.5.KX ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 

rysunkiem planu, 
b) urz>dzenieŚ w granicach przejWcia przebiega 

lokalna trasa rowerowa, obowi>zuje oznakowanie 
trasy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ wyklucza siC lokalizacjC 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.19.ZP o 

powierzchni 5,52 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 

 
  1) dopuszcza siC zagospodarowanie niezbCdne dla 

rekreacyjnego wykorzystania terenu; 
 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 19/1.1.WS przeznacza siC dla zbiornika 
wodnego, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 19/1.2.KX przeznacza siC dla przejWcia 
pieszego, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 19/1.3.KX przeznacza siC dla dojazdu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) teren połocony jest w Parku Ekologicznym im. 

Stanisława Pankalli. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
 

  1) teren, oznaczony odpowiednio na rysunku planu, 
połocony jest w granicach zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego, na którego obszarze zasady ochrony 
obszaru ustala właWciwa uchwała Rady Miejskiej; 

 
  2) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie znajduj> siC 
zabytki archeologiczne bCd>ce w ewidencji zabytków i 
oznaczone odpowiednio na rysunku planu; dopuszcza siC 
działalnoWć budowlan> pod warunkiem wykonania 
wyprzedzaj>cych badaM wykopaliskowych. Zakres tych 
prac okreWla kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych dla 
ucytkowników ogólnodostCpnych terenów 
rekreacyjnych a takce zagospodarowania terenu dla 
usług sezonowych z zakresu gastronomii; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: do całego 

terenu obowi>zuje dostCp publiczny lub ogólny. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony 

jest dla komunikacji pieszej; 
 
  2) dostCp do terenu poprzez: ulicC dojazdow> oznaczon> 

jako III.02.KD.D; 
 
  3) dla przejWcia pieszego oznaczonego jako 19/1.2.KX 

ustala siC szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
zgodne z rysunkiem planu; 

 
  4) dla dojazdu oznaczonego jako 19/1.3.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki 
rowerowej, 

c) w granicach przejWcia przebiega lokalna trasa 
rowerowa: obowi>zuje oznakowanie trasy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 
z wykluczeniem mocliwoWci lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.20.UU o 

powierzchni 4,43 ha. 
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1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowejś 

 
  1) wyklucza siC lokalizacjCŚ funkcje usług turystycznych w 

obiektach hotelarskich takich jak pola biwakowe i 
kempingi; 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjCŚ funkcji mieszkaniowych jako 

towarzysz>ce funkcji usługowej w formie budynków 
lub lokali wbudowanych; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 20/1.1.IT zajmuje 
pas techniczny infrastruktury, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 20/1.2.E przeznacza siC dla stacji 
transformatorowej, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 20/1.3.WS przeznacza siC dla wód płyn>cych 
- rzeki Sirwy, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 20/1.4.R przeznacza siC dla terenów 
rolniczych, na których dopuszcza siC lokalizacjC 
zagospodarowania zwi>zane go wył>cznie z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki 
piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, obiekty małej architektury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) teren połocony jest w Parku Ekologicznym                       

im. Stanisława Pankalli. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
 
  1) teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbneś 

 
  2) teren połocony jest w granicach zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego, na którego obszarze zasady ochrony 
obszaru ustala właWciwa uchwała Rady Miejskiej. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siC. 
 
5. Parametry, wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 
oznaczonej jako III.02.KD.D - ul. Partyzantów, 

b) w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 
oznaczonej jako 0.17.KD.L - droga do wsi żoł>bki, 

c) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 
ustalon> lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,25, 

 
 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: dowolne; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy na granicy działki z 
uwzglCdnieniem ustalonych linii zabudowy. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 20/1.4.R obowi>zuje zakaz 
zabudowy, przy czym dopuszcza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych niezbCdnych 
dla rekreacyjnego wykorzystania terenu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d; 

 
  2) na fragmencie terenu z wyj>tkiem terenu wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 20/1.4.R, dopuszcza 
siC lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych; 

 
  3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

dostCp ogólnyś 
 
  4) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  5) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 20/1.1.IT obowi>zuje zakaz sytuowania 
budynków. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: dostCp do terenu z dróg oznaczonych 
jako III.02.KD.D - ul. Partyzantów oraz 0.17.KD.L - droga 
do wsi żoł>bki. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.21.R o 

powierzchni 3,22 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; dopuszcza 

siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze i 
rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku, obiekty 
małej architektury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: nie ustala siC. 
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3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
 
  1) teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbneś 

 
  2) na całym terenie obowi>zuje zachowanie istniej>cych 

zadrzewieM. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 

ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu, 
b) zakaz lokalizacji innych elementów 

zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne; 

 
  2) na terenie znajduj> siC zabytki archeologiczne bCd>ce 

w ewidencji zabytków i oznaczone odpowiednio na 
rysunku planu. W tym obszarze dopuszcza siC 
działalnoWć budowlan> pod warunkiem wykonania 
wyprzedzaj>cych badaM wykopaliskowych. Zakres 
tych prac okreWla kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz zabudowy, przy 

czym dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych 
obiektów budowlanych niezbCdnych dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu, o którym mowa w ust. 1; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

dostCp publiczny lub ogólny. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: nie dotyczy. 
 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ wyklucza siC lokalizacjC 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 39. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.22.R/ZL o 

powierzchni 23,76 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, lasy; 

 
  1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki 
piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, obiekty małej architektury; 

 
  2) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 22/1.1.WS 

przeznacza siC dla wód płyn>cych - rzeki W>skiej. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
 

  1) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 
planu, połocony jest w Parku Ekologicznym                   
im. Stanisława Pankalli; 

 
  2) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego ci>gu 

widokowego na północna panoramC miasta wzdłuc 
granicy z terenem elementarnym oznaczonym jako 
III.18.R/ZL. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) teren połocony jest w granicach projektowanego 

obszaru NATURA 2000, na którym zasady ochrony 
wynikaj> z właWciwych przepisów dotycz>cych ochrony 
przyrody; 

 
  2) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, połocony jest w granicach zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, na którego obszarze 
zasady ochrony obszaru ustala właWciwa uchwała 
Rady Miejskiej; 

 
  3) teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Rzeki W>skiej zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 

  1) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 
ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu, 
b) zakaz lokalizacji innych elementów 

zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne; 

 
  2) na terenie znajduj> siC zabytki archeologiczne bCd>ce 

w ewidencji zabytków i oznaczone odpowiednio na 
rysunku planu. W tym obszarze dopuszcza siC 
działalnoWć budowlan> pod warunkiem wykonania 
wyprzedzaj>cych badaM wykopaliskowych. Zakres 
tych prac okreWla kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz zabudowy, przy 

czym dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych 
obiektów budowlanych niezbCdnych dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

 
  2) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego; 

 
  3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

dostCp publiczny lub ogólny. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: obowi>zuje lokalizacja 
ci>gu pieszego oznaczonego jako 22/7.1 zgodnie z 
rysunkiem planu. 
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8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ wyklucza siC lokalizacjC 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 4Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.23.PU o 

pow. 10,64 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowo-

usługowychś 
 
  1) dopuszcza siCŚ lokalizacjC funkcji mieszkaniowych w 

formie budynków jednorodzinnych wolnostoj>cych lub 
lokali wbudowanych na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 23/1.6; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 23/1.1.KD.D przeznacza siC dla drogi 
dojazdowej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 23/1.2.KX przeznacza siC dla dojazdu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 23/1.3.KX przeznacza siC dla przejWcia 
pieszego, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 23/1.4.KD.W przeznacza siC drogi 
wewnCtrznej, 

e) tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
23/1.5.IT przeznacza siC dla korytarza 
infrastruktury technicznej, 

f) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 23/1.6 dopuszcza siC funkcje 
mieszkaniowe jako towarzysz>ce funkcjom 
przemysłowo-usługowym. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: dopuszcza siC 
lokalizacjC reklam z uwzglCdnieniem ustalonych linii 
zabudowy. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi>zuje zachowanie istniej>cych rowów 
melioracyjnych jako otwarte. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie znajduj> siC 
zabytki archeologiczne bCd>ce w ewidencji zabytków i 
oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla których 
ustala siC w strefC ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych, o granicach odpowiednio oznaczonych 
na rysunku planu. W tym obszarze dopuszcza siC 
działalnoWć budowlan> pod warunkiem wykonania 
wyprzedzaj>cych badaM wykopaliskowych. Zakres tych 
prac okreWla kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 

0.07.KD.Z - ul. Wojska Polskiego, 
b) w odległoWci 6 m i zgodnie z rysunkiem planu 

wzdłuc linii rozgraniczaj>cych dróg i dojazdów 

oznaczonych jako 23/1.1.KD.D, 23/1.2.KX, 
23/1.4.KD.W, 

c) w odległoWci 6 m wzdłuc drogi 23/1.1.KD.D, tylnia 
linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,5, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: 
- obowi>zuje zagospodarowanie terenów 

wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
23/5.1, 23/5.2, 23/5.3 jako powierzchnia terenu 
biologicznie czynna, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynna: 
nie mniej nic 30 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 
 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1.000 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: szerokoWć 
frontu działkiŚ nie mniej nic 25 m, 

c) dopuszcza siC wydzielanie dojazdów do działek, 
poza ustalonymi w planie; dojazdy o parametrach 
okreWlonych w ust. 7, 

d) dopuszcza siC wydzielenie działek o innych 
parametrach nic ustalone w lit. a i b, niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
oraz stanowi>cych dojazdy do działekś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy na granicy działki. 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na terenie wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 

23/5.1, 23/5.2, 23/1.5.IT, 23/5.3 obowi>zuje zakaz 
sytuowania budynkówś 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: do terenów 

wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 23/1.2.KX 
i 23/1.3.KX obowi>zuje dostCp publiczny; 

 
  4) fragment terenu jest połocony w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczonym 
odpowiednim symbolem; w obszarze tym obowi>zuj> 
ograniczenia wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC zjazdów z ulicy oznaczonej 

jako 0.07.KD.Z. 
 
  2) dostCp do terenu: 

a) z ulicy dojazdowej oznaczonej jako 23/1.1.KD.D, 
b) z dojazdu oznaczonego jako 23/1.2.KX, 
c) z drogi wewnCtrznej oznaczonej jako 23/1.4.KD.W; 

 
  3) dla ulicy klasy D - dojazdowa 23/1.1.KD.D ustala siCŚ 
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a) szerokoWć liniach rozgraniczaj>cych minimum 
10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, 
chodnik przynajmniej po jednej stronie jezdni; 

 
  4) dla dojazdu oznaczonego jako 23/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć liniach rozgraniczaj>cychŚ zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny, 

c) na zakoMczeniu obowi>zuje lokalizacja placu do 
zawracania o wymiarach nie mniej nic 12,5 m x 
12,5 m; 

 
  5) dla drogi wewnCtrznej oznaczonej jako 23/1.4.KD.W 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć liniach rozgraniczaj>cychŚ zgodnie z 

rysunkiem planu, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 

pieszo jezdny; 
 
  6) dla dojazdów, o których mowa w ust. 5 pkt 4 lit. d 

ustala siCś 
a) szerokoWć dojazdu nie mniej nic 10 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) na zakoMczeniu obowi>zuje lokalizacja placu do 

zawracania. 
 
  7) dla przejWcia pieszego oznaczonego jako 23/1.3.KX 

ustala siCŚ szerokoWć w istniej>cych liniach 
rozgraniczaj>cych. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta i Gminy 

PasłCk, przeznaczonych na cele publiczne - tereny 
oznaczone jako 23/1.1.KD.D, 23/1.2.KX oraz terenu 
wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 23/9.1 
jako pozostaj>cego w istniej>cym ucytkowaniu, 
ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36           
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 4ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu III.24.MU o 

powierzchni 0,61 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjCŚ 

a) funkcji usług turystycznych w obiektach 
hotelarskich - pola biwakowe i kempingi, 

b) obiektów o ducym zatrudnieniu, 
c) budynków mieszkalnych w formie innej nic budynki 

jednorodzinne wolnostoj>ce; 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjCŚ 

a) funkcji usługowych w formie budynków lub lokali 
wbudowanych, 

b) funkcji mieszkaniowych w formie budynków lub 
lokali wbudowanych; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
24/1.1.WS przeznacza siC dla wód płyn>cych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika nie wiCcej nic 4 m
2
, 

usytuowanych na budynkach w pierzei dróg 
oznaczonych jako 0.03.KD.G (Z), 0.11.KD.Z; 

 
  3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 8 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
oznaczonej jako 0.03.KD.G (Z)                   
ul. Sprzymierzonych, 

b) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
oznaczonej jako 0.11.KD.Z; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ nie wiCcej nic Ń,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 

mniej nic 30 %; 
 

  3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 8,5 m, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci pod k>tem od 30 do 
50 stopni; 

 
  4) dopuszcza siC lokalizowanie nie wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego na działceś 
 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1500 m
2
, 

b) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie; 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

24/6.1 jest połocony w obszarze bezpoWredniego 
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zagrocenia powodzi> oznaczonym odpowiednim 
symbolem; 
a) w obszarze tym obowi>zuj> ograniczenia 

wynikaj>ce z przepisów prawa wodnego, 
b) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: dostCp do terenu: 
 
  1) z drogi oznaczonej jako 0.11.KD.Z w miejscu 

oznaczonym na rysunku planu jako 24/7.1.KX; 
 
  2) zakaz lokalizacji zjazdów z drogi oznaczonej jako 

0.03.KD.G(Z). 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu, z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej na gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
połoconych w jednostce IV obejmuj>cej Centrum 

miasta. 
 

§ 42. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.01.UU o 
powierzchni 20,65 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowejś 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc parkingowych. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków 
zabytkowych; 

 
  2) obiekty zabytkowe - budynek Ratusza i koWciół pw. 

Vw. Bartłomieja, stanowi> dominanty przestrzenne w 
kompozycji miasta oznaczone na rysunku planu 
właWciwym symbolem, dla których obowi>zuj> 
ustalenia ogólne w § 8; 

 
  3) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na całym 
terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze wzglCdów 
bezpieczeMstwa ucytkowników terenu. 

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 
a) załocenia urbanistycznego miasta w obrCbie 

murów obronnych wpisanego do rejestru zabytków, 
nr rejestru P/39 z dnia 10 paadziernika 1956 r., 

b) w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej, 

c) obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992, 

- dla ww obszarów obowi>zuj> ustalenia ogólne              
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

rejestrze i ewidencji zabytków oznaczone na rysunku 
planu, dla którego obowi>zuj> ustalenia ogólne 
zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 01/5.1 

nieprzekraczalne i obowi>zuj>c> linie zabudowy 
wyznaczaj> istniej>ce budynki; 

b) na pozostałym terenie nieprzekraczalne linie 
zabudowy po obrysie istniej>cych budynkówś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy dla terenu wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 01/5.1: 
a) wysokoWć zabudowyŚ do ńŃ m, maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne w tym kondygnacja 
poddasza, 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 34

0
 do 49

0
; 

kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 

 
  4) parametry zabudowy dla terenu wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 01/5.2: 
a) wysokoWć zabudowy: nie przekraczaj>ca 

wysokoWci istniej>cej kalenicy dawnej plebanii, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy o nachyleniu 

głównych połaci od 34 do 49 stopni; kalenica 
dachu prostopadle do dachu dawnej plebanii, kryty 
dachówk> ceramiczn> holenderk>ś 

 
  5) parametry zabudowy dla terenu wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 01/5.3: 
a) wysokoWć zabudowy: do 6 m, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy o nachyleniu 

głównych połaci od 39 do 49 stopni; kalenica 
dachu prostopadle do drogi dojazdowej na placu 
zamkowym, kryty dachówk> ceramiczn>ś 

 
  6) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego: 
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a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z 
istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, 
wysokoWć zabudowy, 

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem 
wysokoWci istniej>cej zabudowy, ewentualne 
odtworzenie budynku w typie zabudowy istniej>cej 
na s>siednich działkachś 

 
  7) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  8) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych nie powi>zanych trwale z gruntem, 
dla których nie obowi>zuj> ustalenia ust. 5; 

b) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych na okres powycej 120 dni; 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 
komunikacyjnej: 
 
  1) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cych ulic tj. 

ulicy Chrobrego oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.02.KD.D. ulicy KoWciuszki oznaczonej jako 
IV.03.KD.D oraz ulicy Ź>browskiego oznaczonej jako 
05/1.1.KX połoconej w terenie elementarnym 
IV.05.MU, 

 
  2) ulica Ź>browskiego oznaczona jako dojazd 05/1.1.KX 

jest ogólnodostCpn> drog> publiczn>ś 
 
  3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 01/5.1 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %.; 

 
  2) dla pozostałych gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta i 

Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w istniej>cym 
ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 43. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.02.MU o 

powierzchni 0,64 ha 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej; 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.1.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.2.E 
przeznacza siC dla istniej>cej stacji 
transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków 
zabytkowych; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 4; 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na 

całym terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze 
wzglCdów bezpieczeMstwa ucytkowników terenu; 

 
  2) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc ulicy 

Sienkiewicza oznaczonej jako IV.05.KD.D, według 
rysunku planu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
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  1) cały teren połocony jest w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 
a) załocenia urbanistycznego miasta w obrCbie 

murów obronnych wpisanego do rejestru zabytków, 
nr rejestru P/39 z dnia 10 paadziernika 1956 r., 

b) w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej, 

c) obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992, 

- dla ww obszarów obowi>zuj> ustalenia ogólne             
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuje obiekt znajduj>cy siC w ewidencji 

zabytków oznaczony na rysunku planu, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy, po granicy terenu 

elementarnego oraz w odległoWci 3 m od ulicy 
Sienkiewicza oznaczonej jako IV.05.KD.D, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, po linii 
rozgraniczaj>cej dojazdu oznaczonego jako 
02/1.1.KX oraz wewn>trz kwartału zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla terenu wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 02/5.1: 
a) szerokoWć elewacji frontowej: minimalnie 5 m, 

maksymalnie 15 m, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 14 m, 

maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 7 m, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25

0
 do 45

0
; 

kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego: 
a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z 

istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, 
wysokoWć zabudowy, 

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem 
wysokoWci istniej>cej zabudowy, ewentualne 
odtworzenie budynku w typie zabudowy istniej>cej 
na s>siednich działkachś 

 
 
 
 

  5) zasady podziału na działkiŚ 
a) wielkoWć działekŚ na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 02/5.1 minimalna wielkoWć działki 
wynosi 1000 m

2
, nie dotyczy działek wydzielanych 

na potrzeby polepszenia warunków 
zagospodarowania działki s>siedniej, na 
pozostałym terenie za zgodny z planem uznaje siC 
istniej>cy podział na działki, 

b) szerokoWć frontów działekŚ od 5 m do 15 m, 
c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) dojazd oznaczony jako 02/1.1.KX jest ogólnodostCpn> 

drog> publiczn>ś 
 
  4) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cych ulic 
tj. ulicy Krasickiego oznaczonej na rysunku planu 
jako IV.01.KD.D, ulicy Chrobrego oznaczonej na 
rysunku planu jako IV.02.KD.D, ulicy Sienkiewicza 
oznaczonej na rysunku planu jako IV.05.KD.D, 
ulicy Mickiewicza oznaczonej na rysunku planu 
jako IV.06.KD.D oraz dojazdu oznaczonego jako 
02/1.1.KX, 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 02/1.1.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
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  3) dopuszcza siC wydzielenie drogi wewnCtrznej na 
terenie wydzielenia wewnCtrznego 02/5.1 wewn>trz 
kwartału, o nastCpuj>cych parametrach: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ od 8 m, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania 
 

§ 44. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.03.MU o 
powierzchni 0,73 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cych, 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) tereny wydzieleM wewnCtrznych 03/1.1.KX i 03/1.2.KX 

przeznacza siC dla dojazdów. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków zabytkowychś 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 
a) załocenia urbanistycznego miasta w obrCbie 

murów obronnych wpisanego do rejestru zabytków, 
nr rejestru P/39 z dnia 10 paadziernika 1956 r., 

b) w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej, 

c) obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992, 

- dla ww obszarów obowi>zuj> ustalenia ogólne              
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy, po granicy terenu 

elementarnego, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, po linii 

rozgraniczaj>cej dojazdów oznaczonych jako 
03/1.1.KX i 03/1.2.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla całego terenu: 

a) szerokoWć elewacji frontowej: minimalnie 5 m, 
maksymalnie 15 m, 

b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 14 m, 
maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 7 m, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
oraz działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, za 
zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział na 
działki, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
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jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) dojazdy oznaczone jako 03/1.1.KX i 03/1.2.KX s> 

ogólnodostCpnymi drogami publicznymi; 
 
  4) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cych ulic 
tj. ulicy Chrobrego oznaczonej na rysunku planu 
jako IV.02.KD.D, ulicy Aptecznej oznaczonej na 
rysunku planu jako IV.04.KD.D, ulicy Sienkiewicza 
oznaczonej na rysunku planu jako IV.05.KD.D, 
ulicy Mickiewicza oznaczonej na rysunku planu 
jako IV.06.KD.D oraz dojazdów oznaczonych jako 
03/1.1.KX i 03/1.2.KX; 

 
  2) dla dojazdów oznaczonych w planie jako 03/1.1.KX i 

03/1.2.KX ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 
 

§ 45. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.04.MU o 
powierzchni 0,62 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cych, 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.1.KX i 04/1.2.KX 
przeznacza siC dla dojazdów. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków 
zabytkowych; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6; 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 
a) załocenia urbanistycznego miasta w obrCbie 

murów obronnych wpisanego do rejestru zabytków, 
nr rejestru P/39 z dnia 10 paadziernika 1956 r., 

b) w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej, 

c) obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992, 

- dla ww obszarów obowi>zuj> ustalenia ogólne               
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
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  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 
planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy, po granicy terenu 

elementarnego, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, po linii 

rozgraniczaj>cej dojazdów oznaczonych jako 
04/1.1.KX i 04/1.2.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla całego terenu: 

a) szerokoWć elewacji frontowej: minimalnie 5 m, 
maksymalnie 15 m, 

b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 14 m, 
maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 7 m, 

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25 do 49 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
oraz działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, za 
zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział na 
działki, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) dojazdy oznaczone jako 04/1.1.KX i 04/1.2.KX s> 

ogólnodostCpnymi drogami publicznymi; 
 

  4) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 
pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych ulic tj. ulicy 
Chrobrego oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.02.KD.D, ulicy KoWciuszki oznaczonej na rysunku 
planu jako IV.03.KD.D, ulicy Aptecznej oznaczonej na 
rysunku planu jako IV.04.KD.D, ulicy Mickiewicza 
oznaczonej na rysunku planu jako IV.06.KD.D oraz 
dojazdów oznaczonych jako 04/1.1.KX i 04/1.2.KX; 

 
  2) dla dojazdów oznaczonych w planie jako 04/1.1.KX i 

04/1.2.KX ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 46. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.05.MU o 

powierzchni 1,13 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadów, 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.1.KD.D 
przeznacza siC dla ulicy dojazdowej, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 248 - 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 05/1.2.KX, 
05/1.3.KX przeznacza siC dla ci>gów pieszych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków 
zabytkowych; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na 

całym terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze 
wzglCdów bezpieczeMstwa ucytkowników terenu; 

 
  2) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc ci>gu 

pieszego oznaczonego jako 05/1.2.KX, według 
rysunku planu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 
a) załocenia urbanistycznego miasta w obrCbie 

murów obronnych wpisanego do rejestru zabytków, 
nr rejestru P/39 z dnia 10 paadziernika 1956 r., 

b) w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej, 

c) obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992, 

- dla ww obszarów obowi>zuj> ustalenia ogólne             
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuje obiekt znajduj>cy siC w ewidencji 

zabytków oznaczony na rysunku planu, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy, po granicy terenu 

elementarnego z ulic> Krasickiego oznaczon> jako 
IV.01.KD.D i z ulic> Mickiewicza oznaczon> jako 
IV.06.KD.D, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, po linii 
rozgraniczaj>cej dojazdu oznaczonego jako 
05/1.1.KD.D oraz wewn>trz kwartału po linii 
rozgraniczaj>cej ci>gu pieszego oznaczonego jako 
05/1.3.KX oraz w odległoWci min.3 m od linii 
rozgraniczaj>cej ci>gu pieszego 05/1.2.KX, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla terenu wydzieleM 

wewnCtrznych 05/5.1, 05/5.2 i 05/5.3: 
a) szerokoWć elewacji frontowej: minimalnie 5m, 

maksymalnie 15 m, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 14 m, 

maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 7 m, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego: 
a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z 

istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, 
wysokoWć zabudowy, 

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem 
wysokoWci istniej>cej zabudowy, ewentualne 
odtworzenie budynku w typie zabudowy istniej>cej 
na s>siednich działkach; 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działekŚ na terenie wydzieleM 
wewnCtrznych 05/5.1, 05/5.2 i 05/5.3 minimalna 
wielkoWć działki wynosi 1000 m

2
, nie dotyczy 

działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, na 
pozostałym terenie za zgodny z planem uznaje siC 
istniej>cy podział na działki, 

b) szerokoWć frontów działekŚ od 5 m do 15 m, 
c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny; 
d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 
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  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 
mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) ci>gi piesze oznaczone jako 05/1.2.KX i 05/1.3.KX s> 

ogólnodostCpnymi przejWciami publicznymi; 
 
  4) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych ulic tj. ulicy 
Krasickiego oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.01.KD.D, ulicy Mickiewicza oznaczonej na rysunku 
planu jako IV.06.KD.D i ulicy Chodkiewicza 
oznaczonej na rysunku planu jako 05/1.1.KD.D; 

 
  2) dla ulicy dojazdowej oznaczonego w planie jako 

05/1.1.KD.D ustala siC: 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
c) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 
  3) dla ci>gów pieszych oznaczonych jako 05/1.2.KX i 

05/1.3.KX ustala siC: 
a) szerokoWć nie mniej nic 6 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) urz>dzenia jako ci>g pieszy; 

 
  4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 47. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.06.MU o 

powierzchni 1,20 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 

  3) wyklucza siCŚ 
a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 

kempingów i pól namiotowych, 
b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 

materiałów w stanie sypkim, 
c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 

przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 
 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

tereny wydzieleM wewnCtrznych 06/1.1.KX, 06/1.2.KX, 
06/1.3.KX, 06/1.4.KX i 06/1.5.KX przeznacza siC dla 
dojazdów. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków 
zabytkowych; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 
a) załocenia urbanistycznego miasta w obrCbie 

murów obronnych wpisanego do rejestru zabytków, 
nr rejestru P/39 z dnia 10 paadziernika 1956 r., 

b) w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej, 

c) obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992, 

- dla ww obszarów obowi>zuj> ustalenia ogólne               
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

rejestrze i ewidencji zabytków oznaczone na rysunku 
planu, dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne 
zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy, po granicy terenu 

elementarnego, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, po linii 

rozgraniczaj>cej dojazdów oznaczonych jako 
06/1.1.KX, 06/1.2.KX, 06/1.3.KX, 06/1.4.KX i 
06/1.5.KX oraz zgodne z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 
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  3) parametry zabudowy dla całego terenu: 

a) szerokoWć elewacji frontowej: minimalnie 5 m, 
maksymalnie 20 m, 

b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 14 m, 
maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 7 m, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1,5 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
oraz działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, za 
zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział na 
działki, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania; 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) dojazdy oznaczone jako 06/1.1.KX, 06/1.2.KX, 

06/1.3.KX, 06/1.4.KX i Ń6/ń.5.KXśs> ogólnodostCpnymi 
drogami publicznymi; 

 
  4) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
 
 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych ulic tj., ulicy 
Krasickiego oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.01.KD.D, ulicy Chrobrego oznaczonej na rysunku 
planu jako IV.02.KD.D oraz dojazdów oznaczonych 
jako 06/1.1.KX, 06/1.2.KX, 06/1.3.KX, 06/1.4.KX i 
06/1.5.KX; 

 
  2) dla dojazdów oznaczonych w planie jako 06/1.1.KX, 

06/1.2.KX, 06/1.3.KX, 06/1.4.KX ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  3) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 06/1.5.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć minimum 5 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 48. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.07.MU o 

powierzchni 0,52 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cych, 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1.ZP 
przeznacza siC dla zieleni parkowej. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldówś 
 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 

a) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na 
całym terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze 
wzglCdów bezpieczeMstwa ucytkowników terenu, 

b) na terenie wystCpuj> dwa pomniki przyrody oraz 
jeden proponowany pomnik przyrody, oznaczone 
na rysunku planu, dla których obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 9. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach strefy „A” Wcisłej 

ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11; 

 
  2) cały teren połocony jest w granicach obszaru 

wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych, nr 
rejestru C-162 z dnia 31 sierpnia 1992 objCty stref> 
„W” ochrony konserwatorskiej, dla której obowi>zuj> 
ustalenia zawarte w § 11; 

 
  3) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: nieprzekraczalna linia zabudowy po linii 
rozgraniczaj>cej ulicy Krasickiego, oznaczonej jako 
IV.01.KD.D oraz po obrysie istniej>cych budynków i 
wyznaczona przez istniej>c> zabudowCś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy dla terenu wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 07/5.1: 
a) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 10 m, 

maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 

  4) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 
elementarnego: 
a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z 

istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, 
wysokoWć zabudowy, 

b) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC 
istniej>cych obiektów nie skutkuj>c> zwiCkszeniem 
wysokoWci istniej>cej zabudowy, ewentualne 
odtworzenie budynku w typie zabudowy istniej>cej 
na s>siednich działkachś 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
oraz działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, za 
zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział na 
działki, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

07/1.1.ZP jest ogólnodostCpnym terenem publicznym. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z istniej>cych wjazdów z ulicy Wojska Polskiego 
oznaczonej jako 0.07.KD.Z i ulicy Zamkowej 
oznaczonej jako 0.05.KD.Z, 

b) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cej ulicy 
Krasickiego oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.01.KD.D, 

c) zakaz lokalizacji nowych zjazdów na ulic Wojska 
Polskiego oznaczon> jako 0.07.KD.Z i ulicC 
Zamkowej oznaczon> jako 0.05.KD.Z, 

 
  2) obowi>zuje lokalizacja ci>gu pieszego oznaczonego 

graficznie na rysunku planu; 
 
  3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 252 - 

zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 49. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.08.MU o 

powierzchni 0,45 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadów. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków 
zabytkowych; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach strefy „A” Wcisłej 

ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11; 

 
  2) cały teren połocony jest w granicach obszaru 

wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych, nr 
rejestru C-162 z dnia 31 sierpnia 1992 objCty stref> 
„W” strefy „W” ochrony konserwatorskiej, dla której 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 11; 

 

  3) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 
ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy, po granicy terenu 

elementarnego z ulic> Krasickiego oznaczon> na 
rysunku planu jako IV.01.KD.D, 

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy, po granicy terenu 
elementarnego z ulic> W. Jagiełły, oznaczon> na 
rysunku planu jako 0.07.KD.Z oraz zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla terenu wydzielenia 

wewnCtrznego 08/5.1: 
a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z 

istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, 
wysokoWć zabudowy, 

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem 
wysokoWci istniej>cej zabudowy, ewentualne 
odtworzenie budynku w typie zabudowy istniej>cej 
na s>siednich działkachś 

 
  4) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego: 
a) szerokoWć elewacji frontowej: minimalnie 5 m, 

maksymalnie 15 m, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 14 m, 

maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 7 m, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
oraz działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, za 
zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział na 
działki, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania; 
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  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych ulic tj., ulicy 
Krasickiego oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.01.KD.D, ulicy Jagiełły oznaczonej na rysunku 
planu jako 0.07.KD.Z; 

 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 5Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.09.ZP o 

powierzchni 0,91 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) obowi>zuje zachowanie ci>gu widokowego wzdłuc 

ulicy Jagiełły na zabytkowe mury obronne miasta. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na całym 
terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze wzglCdów 
bezpieczeMstwa ucytkowników terenu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach strefy „A” Wcisłej 

ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11; 

 
  2) cały teren połocony jest w granicach obszaru 

wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych, nr 
rejestru C-162 z dnia 31 sierpnia 1992 objCty stref> 
„W” ochrony konserwatorskiej, dla której obowi>zuj> 
ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej: minimum 90 %. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zabudowy, dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM 
rekreacyjnych i sportowych: 
a) dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane na 

zasadach okreWlonych w punkcie 2, 
b) dopuszcza siC obiekty małej architektury; 

 
  2) ustala siC zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych nie powi>zanych trwale z gruntem, 
na okres do 120 dni, 

b) dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane dla 
zagospodarowania zwi>zanego z rekreacyjnym 
wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze i 
rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku, 
place zabaw i boiska, urz>dzenia sportowe, 

c) wyklucza siC sytuowanie tymczasowych obiektów 
usługowo handlowych, zakaz nie dotyczy 
wykorzystania terenu dla krótkotrwałych imprez i 
sezonowych usługś 

 
  3) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na całym 

terenie IV.09.ZP. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: dostCpnoWć terenu z 

ulic Jagiełły oznaczonej jako 0.07.KD.Z; 
 
  2) obowi>zuje lokalizacja ci>gu pieszego oznaczonego 

graficznie na rysunku planu; 
 
  3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania 
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§ 5ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.10.MU o 
powierzchni 1,08 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cych, 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1 
przeznacza siC dla targowiska miejskiego, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.2.KP 
przeznacza siC dla parkingu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1 
dopuszcza siC lokalizacjC reklam o powierzchni nie 
przekraczaj>cej 6 m

2
 na pozostałym terenie 

wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynkówś 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach strefy „A” Wcisłej 

ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11; 

 
  2) cały teren połocony jest w granicach obszaru 

wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych, nr 
rejestru C-162 z dnia 31 sierpnia 1992 objCty stref> 
„W” ochrony konserwatorskiej, dla której obowi>zuj> 
ustalenia zawarte w § 11; 

 
  3) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone 

na rysunku planu, wyznaczon> przez istniej>c> 
zabudowC, po obrysie istniej>cych budynków oraz 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1 maksymalnie 
0,5, na pozostałym terenie maksymalnie zgodnie z 
liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy równiec dla zabudowy 

tymczasowej, dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 
10/1.1: 
a) wysokoWć zabudowy: do 6 m, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni, 
kryty dachówk> ceramiczn> lub materiałem 
dachówko podobnych w kolorze czerwonym, 
ceglastoczerwonym lub br>zowymś 

 
  4) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego: 
a) szerokoWć elewacji frontowej: minimalnie 5 m, 

maksymalnie 15 m, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 14 m, 

maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 7 m, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25

0
 do 45

0
; 

kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działekŚ minimalna 
150 m

2
, 

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ od 
6 m do 15 m, 

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
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  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

usługowo handlowych nie powi>zanych trwale z 
gruntem, na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
10/1.1, 

b) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
  4) dostCp do terenu: 

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na 
terenie wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1 i 
10/1.2.KP, 

b) dla ci>gu pieszego oznaczonego graficznie na 
rysunku planu ustala siC dostCp publiczny. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych zjazdów z ulicy 
Jagiełły, oznaczonej na rysunku planu jako 0.16.KD.L; 

 
  2) obowi>zuje lokalizacja ci>gu pieszego oznaczonego 

graficznie na rysunku planu; 
 
  3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 52. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.11.MU o 

powierzchni1,94 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cych, 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 11/1.1.KX, 
11/1.2.KX, 11/1.3.KX przeznacza siC dla dojazdów, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.4.E 
przeznacza siC dla istniej>cej stacji 
transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów z zachowaniem 
zasad kompozycji elewacji budynków 
zabytkowych; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 
a) załocenia urbanistycznego miasta w obrCbie 

murów obronnych wpisanego do rejestru zabytków, 
nr rejestru P/39 z dnia 10 paadziernika 1956 r., 

b) w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej, 

c) obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
archeologicznych, nr rejestru C-162 z dnia 
31 sierpnia 1992, 

- dla ww obszarów obowi>zuj> ustalenia ogólne             
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

rejestrze i ewidencji zabytków oznaczone na rysunku 
planu, dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne 
zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy, po granicy terenu 

elementarnego z ulicami KoWciuszki, oznaczon> na 
rysunku planu jako IV.03.KD.D i Mickiewicza, 
oznaczon> jako IV.06.KD.D, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, po linii 
rozgraniczaj>cej ulicy OsiMskiego oznaczonej jako 
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IV.07.KD.L, dojazdów oznaczonych jako 
11/1.1.KX, 11/1.2.KX, 11/1.3.KX i w odległoWci 
minimum 4 m od dojazdu 11/1.3.KX oraz 
wyznaczon> przez istniej>c> zabudowC zgodne z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla całego terenu: 

a) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 10 m, 

maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 6 m, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działekŚ minimalna 
150 m

2
, 

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ od 
6 m do 15 m, 

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) dojazdy oznaczone jako 11/1.1.KX, 11/1.2.KX, 

11/1.3.KX s> ogólnodostCpnymi drogami publicznymi; 
 
  4) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 

warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cych ulic 
tj. ulic OsiMskiego i Steffena oznaczonych na 
rysunku planu jako IV.07.KD.L, ulicy KoWciuszki 
oznaczonej na rysunku planu jako IV.03.KD.D, 
ulicy Mickiewicza oznaczonej na rysunku planu 
jako IV.06.KD.D oraz dojazdów oznaczonych jako 
11/1.1.KX, 11/1.2.KX, 11/1.3.KX; 

 
  2) dla dojazdów oznaczonych w planie jako 11/1.1.KX, 

11/1.2.KX ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  3) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 11/1.3.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć minimum 6 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych: 

dowolne. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 53. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.12.ZP o 

powierzchni 2,76 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś na 
całym terenie dopuszcza siC zagospodarowanie 
niezbCdne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) obowi>zuje zachowanie ci>gu widokowego ze 

wzgórza zamkowego na północn> i wschodni> czCWć 
miasta. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na całym 
terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze wzglCdów 
bezpieczeMstwa ucytkowników terenu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 257 - 

 
  1) cały teren połocony jest w granicach strefy „A” Wcisłej 

ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11; 

 
  2) na terenie znajduje siC zabytek archeologiczny 

znajduj>cy siC w ewidencji zabytków, oznaczony 
graficznie na rysunku planu, dla którego obowi>zuj> 
ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej: nie mniej nic 90 %. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zabudowy: 
a) dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane na 

zasadach okreWlonych w punkcie 2, 
b) dopuszcza siC obiekty małej architektury; 
 

  2) ustala siC zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych nie powi>zanych trwale z gruntem, 
na okres do 120 dni, 

b) dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane dla 
zagospodarowania zwi>zanego z rekreacyjnym 
wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze i 
rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku, 
place zabaw i boiska, urz>dzenia sportowe, 

c) wyklucza siC sytuowanie tymczasowych obiektów 
usługowo handlowych, zakaz nie dotyczy 
wykorzystania terenu dla krótkotrwałych imprez i 
sezonowych usługś 

 
  3) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na całym 

terenie IV.12.ZP. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 
komunikacyjnej: dostCpnoWć terenu z ulicy Zamkowej 
oznaczonej jako 0.05.KD.Z i ulicy Steffena oznaczonej 
jako IV.07.KD.L. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 54. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.13.MU o 

powierzchni 2,26 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) istniej>ce obiekty funkcji przemysłowych i obsługi 

komunikacji mog> być poddawane remontom i 
modernizacji bez prawa rozbudowy; zakaz lokalizacji 
nowych obiektów funkcji przemysłowych i obsługi 
komunikacji; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.1.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.2.E 
przeznacza siC dla istniej>cej stacji 
transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych o 
powierzchni maksymalnej noWnika 6 m

2
, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni maksymalnej noWnika 4 m

2
 z 

zachowaniem zasad kompozycji elewacji 
budynkówś 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 4. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocony jest w granicach strefy „B” 

poWredniej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na 
rysunku planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne 
w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cej 

ulicy Zamkowej oznaczonej jako 0.05.KD.Z, 
b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cej 

ulicy Steffena oznaczonej jako IV.07.KD.L i 
dojazdu oznaczonego jako 13/1.1.KX oraz po 
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obrysie istniej>cych budynków, zgodne z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,3, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla całego terenu: 

a) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna, 
b) wysokoWć zabudowy: do 10 m, maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne w tym kondygnacja 
poddasza, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działekŚ minimalna 
500 m

2
, nie dotyczy wydzielania działek 

niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej oraz działek wydzielanych na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej, za zgodny z planem uznaje siC 
istniej>cy podział na działki, 

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ 
dowolny, 

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ zakaz 

lokalizacji nowej zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 

  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cych ulic 

tj. ulicy Steffena oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.07.KD.L i dojazdu oznaczonego jako 13/1.1.KX, 

b) wyklucza siC lokalizacjC zajazdów z ul. Zamkowej 
oznaczonej jako 0.05.KD.Z; 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 13/1.1.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć minimum 6 m w liniach rozgraniczaj>cych, 

z lokalizacj> placu do zawracania o wymiarach 
minimum 12.5 m na 12.5 m, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 55. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.14.MU o 

powierzchni 6,08 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cych, 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) istniej>ce obiekty funkcji przemysłowych i obsługi 

komunikacji mog> być poddawane remontom i 
modernizacji bez prawa rozbudowy; zakaz lokalizacji 
nowych obiektów funkcji przemysłowych i obsługi 
komunikacji; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 14/1.1.KX, 
14/1.2.KX, 14/1.3.KX, 14/1.4.KX przeznacza siC 
dla dojazdów, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.5.KD.D 
przeznacza siC dla drogi publicznej, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.6.WS 
zajmuje Kanał MłyMski. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych o 
powierzchni maksymalnej noWnika 6 m

2
, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni maksymalnej noWnika 4 m

2
 z 

zachowaniem zasad kompozycji elewacji 
budynkówś 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 

a) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na 
całym terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze 
wzglCdów bezpieczeMstwa ucytkowników terenu, 

b) na terenie wystCpuj> dwa proponowane pomnik 
przyrody, oznaczone na rysunku planu, dla których 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 10; 

 
  2) fragment terenu, oznaczony odpowiednio na rysunku 

planu, znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 

  1) czCWć teren połocona jest w granicach strefy „A” Wcisłej 
ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu; 

 
  2) czCWć teren połocona jest w granicach strefy „B” 

poWredniej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na 
rysunku planu; 

 
  3) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu; 
- dla wymienionych stref i obiektów obowi>zuj> 
ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy Steffena oznaczonej na 
rysunku planu jako IV.07.KD.L, od linii 
rozgraniczaj>cych dojazdów oznaczonych jako 
14/1.1.KX, 14/1.2.KX i 14/1.3.KX oraz wyznaczon> 
przez istniej>c> zabudowC, po obrysie istniej>cych 
budynków, 

b) w odległoWci minimum 4 m od ci>gu pieszego 
oznaczonego jako 14/1.4.KX oraz zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla całego terenu: 

a) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 10 m, nie wiCcej 

nic trzy kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, dla budynków 
gospodarczych i garacy do 5 m; 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskie; 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działekŚ minimalna 
500 m

2
, nie dotyczy wydzielania działek 

niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej oraz działek wydzielanych na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej, za zgodny z planem uznaje siC 
istniej>cy podział na działki, 

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ 
dowolny, 

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ zakaz 

lokalizacji nowej zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) dojazdy oznaczone jako 14/1.1.KX, 14/1.2.KX, 

14/1.3.KX, 14/1.4.KX s> ogólnodostCpnymi drogami 
publicznymi; 

 
  4) ulica dojazdowa oznaczona jako 14/1.5.KD.D jest 

ogólnodostCpn> drog> publiczn>ś 
 
  5) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
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niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku; 

 
  6) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cych ulic 
tj. ulic OsiMskiego i Steffena oznaczonych na 
rysunku planu jako IV.07.KD.L, ulicy dojazdowej 
oznaczonej jako 14/1.5.KD.D oraz dojazdów 
oznaczonych jako 14/1.1.KX, 14/1.2.KX, 14/1.3.KX 
i 14/1.4.KX; 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 14/1.1.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  3) dla dojazdów oznaczonych w planie jako 14/1.2.KX i 

14/1.3.KX ustala siC: 
a) szerokoWć minimum 6 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
c) w przypadku nie przelotowego dojazdu na 

zakoMczeniu obowi>zuje lokalizacja placu do 
zawracania dla samochodów o wymiarach 
minimum 12.5 m na 12.5 m; 

 
  4) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 14/1.4.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć czCWciowo w istniej>cych liniach 

rozgraniczaj>cych oraz minimum 5 m, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
c) w granicach przejWcia przebiega lokalna trasa 

rowerowa: obowi>zuje oznakowanie trasy; 
 
  5) dla ulicy dojazdowej oznaczonego w planie jako 

14/1.5.KD.D ustala siC: 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć minimum 10 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
c) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 56. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.15.MU o 

powierzchni 4,79 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 

 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.1.ZP 
przeznaczony jest dla zieleni parkowej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.2.KP 
przeznaczony jest dla parkingu dla samochodów 
osobowych, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 15/1.3.KX, 
15/1.4.KX, 15/1.5.KX, 15/1.6.KX, 15/1.7.KX, 
15/1.8.KX przeznacza siC dla dojazdów, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.9.UT 
przeznaczony jest dla usług turystycznych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldówś 
 
  2) obiekt zabytkowy - wieca wodoci>gowa, stanowi 

dominantC przestrzenn> w kompozycji miasta 
oznaczon> na rysunku planu właWciwym symbolem, 
dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 8; 

 
  3) obowi>zuje zachowanie ci>gu widokowego 

oznaczonego graficznie na rysunku planu; 
 
  4) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na 

całym terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze 
wzglCdów bezpieczeMstwa ucytkowników terenu; 

 
  2) na terenie wystCpuj> dwa proponowane pomnik 

przyrody, oznaczone na rysunku planu, obowi>zuj> 
ustalenia zawarte w § 10. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
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  1) czCWć terenu połocona jest w granicach strefy „A” 
Wcisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na 
rysunku planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne 
w § 11; 

 
  2) czCWć terenu połocona jest w granicach strefy „B” 

poWredniej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na 
rysunku planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne 
w § 11; 

 
  3) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

rejestrze i ewidencji zabytków oznaczone na rysunku 
planu, dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne 
zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy dojazdowej oznaczonej na 
rysunku planu jako VI.03.KD.D, od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy Partyzantów oznaczonej 
na rysunku planu jako IV.08.KD.D, od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy Kopernika oznaczonej na 
rysunku planu jako 0.16.KD.L, 

b) w odległoWci minimum 4 m od dojazdu 
oznaczonego jako 15/1.3.KX oraz zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) w odległoWci minimum 12 m od granicy z terenem 
elementarnym oznaczonym jako IV.18.ZP, 

d) wyznaczona przez istniej>c> zabudowC od ulicy 
OsiMskiego oznaczonej na rysunku planu jako 
IV.07.KD.L oraz po obrysie istniej>cych budynków i 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 20 %; 
 
  3) parametry zabudowy dla całego terenu: 

a) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 10 m, 

maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działekŚ minimalna 
1000 m

2
, nie dotyczy wydzielania działek 

niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej oraz działek wydzielanych na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej, za zgodny z planem uznaje siC 
istniej>cy podział na działki, 

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ 
dowolny, 

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania; 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ zakaz 

lokalizacji nowej zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) dojazdy oznaczone jako 15/1.3.KX, 15/1.4.KX, 

15/1.6.KX, 15/1.8.KX s> ogólnodostCpnymi drogami 
publicznymi; 

 
  4) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

15/1.1.ZP jest ogólnodostCpnym terenem publicznym; 
 
  5) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku; 

 
  6) czCWć terenu połocona jest w zasiCgu strefy 

ograniczeM od cmentarza o szerokoWci 50 m od 
granicy terenu cmentarza, obowi>zuj> ustalenia 
okreWlone w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wjazdy na poszczególne działki z istniej>cych ulic 
tj., ulic OsiMskiego oznaczonej na rysunku planu 
jako IV.07.KD.L, z ulicy Partyzantów oznaczonej 
jako IV.08.KD.D, ulicy oznaczonej jako VI.03.KD.D 
oraz dojazdów oznaczonych jako 15/1.3.KX, 
15/1.4.KX, 15/1.5.KX, 15/1.6.KX, 15/1.7.KX i 
15/1.8.KX; 

 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych, 

a) na terenie parkingu 15/1.2.KP dla ucytkowników 
cmentarza, 

b) dla innych funkcji na zasadach okreWlonych w § 16 
ust. 9; 

 
  3) dla dojazdów oznaczonych w planie jako 15/1.4.KX i 

15/1.5.KX ustala siC: 
a) szerokoWć minimum 6 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
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c) w przypadku nie przelotowego dojazdu na 
zakoMczeniu obowi>zuje lokalizacja placu do 
zawracania dla samochodów o wymiarach 
minimum 12.5 m na 12.5 m; 

 
4) dla dojazdów oznaczonych w planie jako 15/1.3.KX, 

15/1.6.KX, 15/1.7.KX ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  5) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 15/1.8.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć minimum 8 m w istniej>cych liniach 

rozgraniczaj>cych oraz zgodnie z rysunkiem planu, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 57. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.16.MU o 

powierzchni 3,12 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cych, 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 16/1.1.UU 
przeznacza siC dla usług publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 16/1.2.KX 
przeznaczony jest dla dojazdu, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 16/1.3.IT, 
16/1.4.IT, 16/1.5.IT przeznacza siC dla pasa 
technicznego infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
reklam wbudowanych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC szyldówś 
 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ czCWć terenu połocona 
jest w granicach strefy „B” poWredniej ochrony 
konserwatorskiej oznaczonej na rysunku planu, dla której 
obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy dojazdowej oznaczonej na 
rysunku planu jako 0.17.KD.L, od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy Partyzantów oznaczonej 
na rysunku planu jako IV.08.KD.D, od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy Kopernika oznaczonej na 
rysunku planu jako 0.16.KD.L i dojazdu 
oznaczonego jako 16/1.2.KX, 

b) wyznaczona przez istniej>c> zabudowC, po obrysie 
istniej>cych budynków oraz zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 16/1.1.UU 
maksymalnie 0,5, na pozostałym terenie 
maksymalnie 0,3, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 20 %; 

 
  3) parametry zabudowy dla terenu wydzielenia 

wewnCtrznego 16/1.1.UU: 
a) wysokoWć zabudowy: do 16 m, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego: 
a) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna, 
b) wysokoWć zabudowy: od 6 m do 10 m, 

maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza, 

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
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czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działekŚ minimalna 
1000 m

2
, nie dotyczy wydzielania działek 

niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej oraz działek wydzielanych na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej, za zgodny z planem uznaje siC 
istniej>cy podział na działki, 

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ 
dowolny, 

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ zakaz 

lokalizacji nowej zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych ulic tj., ulicy 
Kopernika oznaczonej na rysunku planu jako 
0.16.KD.L, z ulicy Partyzantów oznaczonej jako 
IV.08.KD.D, ulicy oznaczonej jako 0.17.KD.L oraz 
dojazdu oznaczonego jako 16/1.2.KX; 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 16/1.2.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 

oraz zgodnie z rysunkiem planu, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 

zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
istniej>cym ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 58. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.17.ZC o 

powierzchni 1,19 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: cmentarz; 

 
  1) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

dopuszcza siC sytuowanie budynków, budowli 
zwi>zanych z przeznaczeniem terenu oraz 
infrastruktur> techniczn>, tj. np.: kaplica; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 17/1.1.UK przeznacza siC dla usług kultury, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 17/1.2.KX przeznacza siC dla dojazdu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) obiekt zabytkowy - koWciół pw. Narodzenia 

NajWwiCtszej Marii, stanowi dominantC przestrzenn> w 
kompozycji miasta oznaczon> na rysunku planu 
właWciwym symbolem, dla którego obowi>zuj> 
ustalenia ogólne w § 8; 

 
  3) teren IV.17.ZC stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta, obowi>zuje zachowanie 
kompozycji zabytkowego załocenia parkowego, 
powi>zaM kompozycyjnych, widokowych i 
historycznych obszaru, zgodnie z zasadami zawartymi 
w § 8. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: na 
całym terenie obowi>zuje zachowanie istniej>cego 
wartoWciowego drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie 
ciCcia sanitarne i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> 
dla realizacji celów publicznych oraz zwi>zanych z 
popraw> bezpieczeMstwa ucytkowników terenu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren połocona jest w granicach strefy „A” Wcisłej 

ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuje obiekt znajduj>cy siC w rejestrze 

zabytków oznaczony na rysunku planu, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ zasady lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych: na całym terenie 
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wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem tych, które s> zwi>zane z 
kultem religijnym. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z 

dojazdów oznaczonych jako 15/1.4.KX, 15/1.8.KX i 
15/1.3.KX połoconych w terenie oznaczonym jako 
IV.15.MU i dojazdu oznaczonego jako 17/1.2.KX; 

 
  2) zapewnienie miejsc parkingowych: na 

ogólnodostCpnym parkingu zlokalizowanym w 
s>siedztwie cmentarza na terenie oznaczonym jako 
15/1.3.KP, połoconym w terenie oznaczonym jako 
IV.15.MU; 

 
  3) na całym terenie elementarnym obowi>zuje 

komunikacja piesza; ustalenie nie dotyczy technicznej 
obsługi terenu; 

 
  4) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 17/1.2.KX 

ustala siC: 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 59. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.18.ZP o 

powierzchni 1,60 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 

 
  1) na całym terenie dopuszcza siC zagospodarowanie 

niezbCdne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu; 
 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 18/1.1.KX 
przeznacza siC dla ci>gu pieszego i rowerowego, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 18/1.2.WS 
zajmuje Kanał MłyMski, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 18/1.3.ZL, 
18/1.4.ZL zajmuje istniej>cy las. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 
reklam; 

 
  2) teren VI.18.ZP stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta - wnCtrze widokowe doliny rzeki 
W>skiej. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na całym 
terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze wzglCdów 
bezpieczeMstwa ucytkowników terenu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ czCWć terenu połocony 

jest w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej oznaczonej na rysunku planu, dla której 
obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych dla 
ucytkowników ogólnodostCpnych terenów 
rekreacyjnych; 

 
  2) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na całym 

terenie IV.18.ZP. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony 

jest dla komunikacji pieszej; 
 
  2) dla ci>gu pieszego i rowerowego oznaczonego jako 

18/1.1.KX ustala siC szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 6Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu IV.19.R o 

powierzchni 2,55 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

na całym terenie obowi>zuje zachowanie istniej>cych 
zadrzewieM i grup krzewów. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siC. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ na całym terenie 
obowi>zuje zakaz zabudowy. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: wjazd na teren z drogi publicznej 
oznaczonej jako 14/1.5.KD.D połoconej w terenie 
oznaczonym jako IV.14.MU. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ wyklucza siC lokalizacjC 
zagospodarowania tymczasowego. 
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9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
połoconych w jednostce V obejmuj>cej tereny w 

Centrum miasta pomiCdzy lini> kolejow> oraz ulicami: 
Wojska Polskiego, Jagiełły, Kopernika, 

nowoprojektowan>, Poln>, 3 Maja i Bohaterów 
Westerplatte. 

 
§ 6ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.01.PU 

o pow. 16,47 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowo-

usługowychś 
 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji mieszkaniowych w formie 
budynków jednorodzinnych wolnostoj>cych lub 
lokali wbudowanych jako towarzysz>cych funkcji 
przemysłowo usługowej na terenie poza 
wydzieleniem wewnCtrznym oznaczonym jako 
01/1.5.MU, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych, 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.1.KD.W 
przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.2.WS 
przeznaczony jest dla wód płyn>cych, tj. rzeki 
Brzezinki, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 01/1.3.E przeznacza siC dla stacji 
transformatorowej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 01/1.4.IT przeznacza siC dla korytarza 
infrastruktury technicznej; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 01/1.5.MU dopuszcza siC lokalizacjCŚ 
a) funkcji usługowej w formie lokali wbudowanych lub 

budynków wolnostoj>cych, 
b) funkcji mieszkaniowych w formie lokali 

wbudowanych lub budynków wolnostoj>cych. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklam z uwzglCdnieniem 

ustalonych linii zabudowy. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
 
  1) na terenach wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych 

jako 01/3.1 oraz 01/3.2 obowi>zuje zagospodarowanie 
w formie powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami; wyklucza siC wycinkC istniej>cego 
tam drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie znajduj> siC 
zabytki archeologiczne bCd>ce w ewidencji zabytków i 
oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla których 
ustala siC w strefC ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych, o granicach odpowiednio oznaczonych 
na rysunku planu. W tym obszarze dopuszcza siC 

działalnoWć budowlan> pod warunkiem wykonania 
wyprzedzaj>cych badaM wykopaliskowych. Zakres tych 
prac okreWla kacdorazowo właWciwy konserwator 
zabytków. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 8 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulic 0.07.KD.Z - ul. Wojska 
Polskiego, 

 
b)w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi dojazdowej oznaczonej jako 01/1.1.KD.W; 
 
  2) wskaaniki i parametry zagospodarowania terenu na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
01/1.5.MU: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,2, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 

mniej nic 50 %; 
 
  3) wskaaniki i parametry zagospodarowania terenu dla 

pozostałego fragmentu terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,5, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 

mniej nic 30 %; 
 
  4) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 12 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 3.000 m
2
, 

b) szerokoWć frontu działki od strony drogi oznaczonej 
jako 01/1.1.KD.W oraz drogi 0.07.KD.Z: nie mniej 
nic 50 m, 

c) dopuszcza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie; 

d) dopuszcza siC wydzielenie działek o innych nic 
ustalone parametrach, niezbCdnych dla lokalizacji 
obiektów infrastruktury technicznej oraz 
stanowi>cych dojazdy do działekś 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy na granicy działki. 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 

 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
 
  2) wzdłuc granicy obszaru kolejowego, bCd>cego 

terenem zamkniCtym, oznaczonym jako TZ, w strefie o 
szerokoWci 20 m obowi>zuj> przepisy dotycz>ce 
zagospodarowania terenu połoconego w s>siedztwie 
linii kolejowej; 

 
  3) na terenie wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 

01/1.3.IT, 01/3.1 i 01/3.2 obowi>zuje zakaz sytuowania 
budynkówś 

 
  4) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
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do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 15; 

 
  5) przez teren przebiegać bCdzie planowana linia 

energetyczna WN 110 kV w formie skablowanej lub 
napowietrznej; w s>siedztwie napowietrznej linii 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 
 

  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 

zjazdów z drogi oznaczonej jako 0.07.KD.Z, 
b) dostCp do terenu wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 01/1.5.MU z ulicy 0.07.KD.Z, 
c) do pozostałego terenu z drogi wewnCtrznej 

01/1.1.KD.W; 
 
  2) dla drogi wewnCtrznej 01/1.1.KD.W ustala siCŚ 

a) szerokoWć liniach rozgraniczaj>cych minimum 
10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ dowolne, dostosowane do potrzeb 
właWciciela drogi, 

c) obowi>zuje lokalizacja placów do zawracania o 
wymiarach min. 20 x 20 m zgodnie z rysunkiem 
planu; 

d) skrzycowanie z drog> oznaczon> jako 0.07.KD.Z: 
w miejscu skrzycowania z tej drogi z drog> 
oznaczona jako 0.11.KD.Z; 

 
  3) dla dojazdów, o których mowa w ust. 5 pkt 5 lit. c 

ustala siCś 
a) szerokoWć dojazdu nie mniej nic 10 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) na zakoMczeniu obowi>zuje lokalizacja placu do 

zawracania. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, zakaz 
nie dotyczy dotychczasowego, rolniczego wykorzystania 
terenu z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta PasłCka 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36       
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 62. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.02.UU o 

pow. 4,89 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowejŚ 
 
  1) cały teren przeznaczony jest dla usług publicznych 

zwi>zanych z oWwiat>, nauk>, wychowaniem, kultur>, 
sportem i rekreacj>ś 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC budynków zamieszkania 

zbiorowego - internaty; 
 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.1.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 02/1.2.KX przeznacza siC dla dojazdu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 02/1.3.IT przeznacza siC dla korytarza 
infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siC. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległoWciŚ 
a) 8 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.07.KD.Z          

- ul. Wojska Polskiego, 
b) 6 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdów 

oznaczonych jako 02/1.2.KX i przejWcie piesze 
oznaczone jako 03/1.10.KX połocone w terenie 
elementarnym V.03.MU; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., a takce wynikaj>c> z 
dostosowania budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (np. winda), 

b) kształt dachu: dowolny; 
 
  4) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki, z wyj>tkiem granic działek bCd>cych 
jednoczeWnie granic> terenu elementarnego; 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ dowolne. 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wzdłuc granicy obszaru kolejowego, bCd>cego 

terenem zamkniCtym, oznaczonym jako TZ, w strefie o 
szerokoWci 20 m obowi>zuj> przepisy dotycz>ce 
zagospodarowania terenu połoconego w s>siedztwie 
linii kolejowej; 

 
  2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 02/1.3.IT obowi>zuje zakaz zabudowy; 
 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
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do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  4) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: do terenu 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
02/1.1.KX obowi>zuje dostCp publiczny. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu z dojazdu oznaczonego jako 

02/1.1.KX; 
 
  2) wyklucza siC lokalizacjC zjazdów z ulicy oznaczonej 

jako 0.07.KD.Z. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 63. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.03.MN o 

pow. 8,20 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) dopuszcza siC zabudowC mieszkaniow> wył>cznie w 

formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 
blianiaczejś 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 03/1.1.KD.D przeznacza siC dla dojazdowej 
drogi publicznej, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
03/1.2.KX, 03/1.3.KX, 03/1.4.KX, 03/1.5.KX, 
03/1.6.KX, 03/1.8.KX, 03/1.9.KX przeznacza siC 
dla dojazdów, 

c) teren wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
03/1.7.KX i 03/1.10.KX przeznacza siC dla przejWć 
pieszych, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
03/1.11.IT, 03/1.12.IT, 03/1.13.IT, 03/1.14.IT i 
03/1.15.IT przeznacza siC dla korytarza 
infrastruktury technicznej, 

e) na terenie wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych 
jako 03/1.16.MU, 03/1.17.MU, 03/1.18.MU, 
03/1.19.MU dopuszcza siC lokalizacjC funkcji 
usługowej w formie lokali wbudowanych lub 
budynków wolnostoj>cych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych 
jako 03/1.17.MU, 03/1.18.MU, 03/1.19.MU, 
03/1.16.MU na obiektach zabytkowych zakazuje 
siC lokalizacji reklam wbudowanych, na 
pozostałych budynkach dopuszcza siC lokalizacjC 
reklam wbudowanych o powierzchni noWnika do 
4 m

2
, 

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 
emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) fragment terenu znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R2 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) na terenie połocony jest pomnik przyrody - drzewo, 

oznaczony na rysunku planu i o którym mowa w § 10, 
dla którego ustala siC strefC ochronn> okreWlon> przez 
rzut korony drzewa; w strefie tej obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 10; 

 
  2) zasady kształtowania zasobu zieleni: na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 03/3.1 i 
03/3.2 obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami; wyklucza siC wycinkC istniej>cego 
drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) na terenie połocone s> obiekty zabytkowe, oznaczone 

odpowiednio na rysunku planu; dla tych obiektów 
ustala siCŚ 
a) obowi>zuje zachowanie formy architektonicznej 

budynków, 
b) dopuszcza siC ich przebudowC bez naruszania 

historycznych cech widocznych od strony ulic i 
dojazdów, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji 
Wcian, detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i 
kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej), 
kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych, 

c) dopuszcza siC zmiany zwi>zane z 
przystosowaniem obiektu do współczesnych 
wymogów technicznych i funkcjonalnych, tak by 
mocliwe było ucytkowanie obiektów zapewniaj>ce 
biec>c> konserwacjC i ochronC przed dewastacj>, 
przy zachowaniu ich w mocliwie niezmienionym 
kształcie, 

d) dopuszcza siC rozbiórkC obiektu o złym stanie 
technicznym, przy czym nowy budynek moce być 
usytuowany w miejscu wyburzonego, z 
zachowaniem rzutu budynku wyburzonego (nie 
dotyczy to ganków, wiatrołapów itp. w kondygnacji 
parteru), dopuszcza siC w elewacji nowego 
budynku nalecy ucyć materiały jak w budynku 
wyburzanym; 

 
  2) czCWć terenu jest połocona w strefie ochronie 

konserwatorskiej B chronionych elementów 
historycznego układu przestrzennego miasta, dla tego 
obszaru ustala siCŚ 
a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 

zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 
b) zachowanie formy architektonicznej budynków 

wskazanych do ochrony, oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty zabytkowe. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone przez istniej>c> zabudowC oraz zgodnie z 
rysunkiem planu; 
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  2) parametry zagospodarowania terenu na terenie 
wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 
03/1.17.MU, 03/1.18.MU: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  3) parametry zagospodarowania terenu na pozostały 

fragmencie terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: 0,25, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

30 %; 
 
  4) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 12 m, 
b) kształt dachu: dach o nachyleniu głównych połaci 

pod k>tem od 30 do 50 stopni lub od 0 do 
15 stopni; 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działek na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 03/5.1, 03/5.2, 
03/5.3: nie mniej nic 600 m

2
, 

b) wielkoWć działek na pozostałym terenie: dowolna; 
 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wzdłuc granicy obszaru kolejowego, bCd>cego 

terenem zamkniCtym, oznaczonym jako TZ, w strefie o 
szerokoWci 20 m obowi>zuj> przepisy dotycz>ce 
zagospodarowania terenu połoconego w s>siedztwie 
linii kolejowej; 

 
  2) na terenie wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 

03/1.11.IT, 03/1.12.IT, 03/1.13.IT, 03/1.14.IT i 
03/1.15.IT oraz 03/3.1 i 03/3.2 obowi>zuje zakaz 
zabudowy; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  4) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: do terenów 

wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 03/1.2.KX, 
03/1.3.KX, 03/1.4.KX, 03/1.4.KX, 03/1.5.KX, 03/1.8.K, 
03/1.9.KX, 03/1.7.KX i 03/1.10.KX obowi>zuje dostCp 
publiczny. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) zakaz lokalizacji nowych zjazdów na działki, poza 
istniej>cymi, z drogi oznaczonej jako 0.07.KD.Z      
- ul. Wojska Polskiego, 

b) dostCpnoWć terenu z dróg oznaczonych jako: 
V.01.KD.D, 03/1.1.KD.D, z dojazdów oznaczonych 
jako 03/1.2.KX, 03/1.3.KX, 03/1.4.KX, 03/1.5.KX, 
03/1.6.KX, 03/1.8.KX, 03/1.9.KX i dojazdu 
oznaczonego jako 02/1.1.KX połoconego w terenie 
V.02.UU; 

 
  2) dla drogi oznaczonej jako 03/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 

 
  3) dla dojazdów oznaczonych jako 03/1.2.KX, 03/1.3.KX, 

03/1.4.KX, 03/1.5.KX, 03/1.6.KX, 03/1.8.KX, 03/1.9.KX 
ustala siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta PasłCka 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 64. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.04.MU o 

powierzchni 2,86 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, lub jako budynków 
wolnostoj>cych, 

c) lokalizacjC zieleni urz>dzonej, placów zabaw, 
parkingówś 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.MW 
przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.2. KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.3. KX 
przeznacza siC dla ci>gu pieszego, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.4.E i 04/1.5.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowych, 

e) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.6.IT 
przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) czCWć teren znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R1 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 
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b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie wystCpuje 
obiekt znajduj>cy siC w ewidencji zabytków, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m oraz wyznaczona przez 

istniej>c> zabudowC, zgodnie z rysunkiem planu, 
od linii rozgraniczaj>cych ulicy V.01.KD.D tj. ulicy 
Konopnickiej i od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
V.02.KD.D tj. ulicy Stracackiej i dojazdu 
oznaczonego jako 04/1.2.KX, 

b) w odległoWci minimum 4m od ci>gu pieszego 
oznaczonego jako 04/1.3.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

20 %; 
 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy dla 

terenu wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.MW: 
a) wysokoWć zabudowy: dopuszcza siC zwiCkszenie 

wysokoWci zabudowy o kondygnacjC poddasza, 
b) kształt dachu: dach zblicony do k>ta 0 stopni tzw. 

płaski, przy nadbudowie poddasza dachy 
dwuspadowy, o połaciach nachylonych pod 
jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka pokrycia dachu: w 
tonacjach czerwieni, br>zu lub grafitu, dopuszcza 
siC dachy mansardowe; 

 
  4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

pozostałym terenie: 
a) wysokoWć zabudowy: do 10 m, maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne w tym kondygnacja 
poddasza, dla budynków gospodarczych i garacy 
do 7 m, 

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś dla 
zabudowy gospodarczej i garacy dopuszcza siC 
dachy płaskieś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
 

  6) zasady podziału na działkiŚ 
a) wielkoWć nowo wydzielanych działek budowlanych: 

minimalna 800 m
2
, nie dotyczy działek pod 

infrastrukturC i komunikacjC, 
b) szerokoWć frontów nowo wydzielanych działek 

dowolna, 
c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny, 
d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 
terenu; 

 
  2) dojazd oznaczony jako 04/1.2.KX jest ogólnodostCpn> 

drog> publiczn>ś 
 
  3) ci>g pieszy oznaczony jako 04/1.3.KX jest 

ogólnodostCpnym przejWciem pieszym; 
 
  4) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku; 

 
  5) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  6) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: z ulicy V.01.KD.D i 

V.02.KD.D jak w stanie istniej>cym i dojazdu, 
oznaczonego jako 04/1.2.KX; 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego jako 04/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  3) dla ci>gu pieszego oznaczonego jako 04/1.3.KX ustala 

siCŚ 
a) szerokoWć minimum 3 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) urz>dzony jako ci>g pieszy. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 270 - 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Miasta i Gminy PasłCk, dla terenu wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 04/1.4.E oraz 
pozostaj>cych w istniej>cym ucytkowaniu, ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 65. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.05.MU o 

powierzchni 5,45 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, lub jako budynków 
wolnostoj>cych, 

c) lokalizacjC zieleni urz>dzonej, placów zabaw, 
parkingówś 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.1.UU 
przeznacza siC pod usługi, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.2.MW 
przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 05/1.3.KX i 
05/1.4.KX przeznacza siC dla dojazdów. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie wystCpuj> 
obiekty znajduj>ce siC w ewidencji zabytków, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: w odległoWci minimum 6 m oraz 
wyznaczona przez istniej>c> zabudowC, zgodnie z 
rysunkiem planu, od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
V.02.KD.D tj. ulicy Stracackiej i dojazdu oznaczonego 
jako 05/1.3.KX i 05/1.4.KX; 

 

  2) parametry zagospodarowania terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

20 %; 
 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 10 m - maksymalnie trzy 
kondygnacje nadziemne w tym kondygnacja 
poddasza, dla budynków gospodarczych i garacy 
do 7 m, 

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 25 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś dla 
zabudowy gospodarczej i garacy dopuszcza siC 
dachy płaskieś 

 
  4) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o 

nachyleniu głównych połaci od 25 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś dla 
zabudowy gospodarczej i garacy dopuszcza siC dachy 
płaskieś 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działek budowlanych: 
minimalna 800 m

2
, nie dotyczy działek pod 

infrastrukturC i komunikacjC, 
b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ 

dowolna, 
c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny, 
d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 
terenu; 

 
  2) dojazd oznaczony jako 05/1.3.KX jest ogólnodostCpn> 

drog> publiczn>ś 
 
  3) wzdłuc granicy obszaru kolejowego, bCd>cego 

terenem zamkniCtym, oznaczonym jako TZ, w strefie o 
szerokoWci 20 m obowi>zuj> przepisy dotycz>ce 
zagospodarowania terenu połoconego w s>siedztwie 
linii kolejowej. 
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7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: z ulic V.01.KD.D i 

V.02.KD.D jak w stanie istniej>cym i dojazdów 
oznaczonych jako 05/1.3.KX i 05/1.4.KX; 

 
  2) dla dojazdów oznaczonych jako 05/1.3.KX i 05/1.4.KX 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 66. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.06.MU o 

powierzchni 2,96 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) na terenie dopuszcza siC zabudowC mieszkaniow> 

wielorodzinn>ś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej usługi dopuszcza siC w 

formie lokali wbudowanych, usytuowanych wył>cznie 
w parterach budynkówś 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.UU 

przeznacza siC pod funkcje usługowe z 
dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych, terenów sportu i rekreacji, zieleni 
urz>dzonej, parkingów i garacy wielopoziomowych. 

 
  4) na całym terenie dopuszcza siC lokalizacjC zieleni 

urz>dzonej, placów zabaw, parkingówś 
 
  5) wyklucza siC lokalizacjC nowych funkcji 

przemysłowych, istniej>ca zabudowa moce być 
poddawana remontom bez prawa rozbudowy; 

 
  6) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.2.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.3.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 06/1.4.IT 
przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklamy wolnostoj>cej o 
wysokoWci noWnika do 8 m na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 06/1.1.UU, na pozostałym terenie 
wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 
emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwieś 

 
  2) teren znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R1 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczaln> linie zabudowy w 

odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 
ulicy V.02.KD.D i od dojazdu oznaczonego jako 
08/1.1.KX połoconego w terenie V.08.MU i dojazdu 
06/1.2.KX oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.UU: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %; 
 
  3) parametry zagospodarowania na pozostałym terenie: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 50 %; 
 
  4) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 06/1.1.UU: 
a) wysokoWć zabudowy: do 10 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  5) parametry zabudowy na pozostałym terenie: 

a) wysokoWć zabudowy: od 6 do 12 m, maksymalnie 
trzy kondygnacje nadziemne w tym kondygnacja 
poddasza, dla budynków gospodarczych i garacy 
do 6 m, 

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 20 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowym, 
dopuszcza siC dachy mansardowe; dla zabudowy 
gospodarczej i garacy dopuszcza siC dachy 
płaskieś 

 
  6) zasady podziału na działki budowlane: 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działek budowlanych: 
minimalna 1000 m

2
, nie dotyczy działek pod 

infrastrukturC i komunikacjC, 
b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ 

dolna, 
c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny, 
d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków; 
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  7) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 
terenu; 

 
  2) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 06/1.4.IT, 

06/1.5.IT przeznaczonych siC dla pasa technicznego 
infrastruktury obowi>zuje zakaz zabudowy; 

 
  3) obiekt oznaczony odpowiednio graficznie na rysunku 

planu wskazany jest do likwidacji. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na teren z ulic 

V.01.KD.D, V.02.KD.D i dojazdówś 
 
  2) dla dojazdu 06/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
10 m 

b) urz>dzenieŚ ci>g pieszo jezdny bez wyodrCbniania 
jezdni i chodników. 

 
  3) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych o 

nastCpuj>cych parametrach: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 10 m, 

plac do zawracania o wymiarach min. 20 x 20 m w 
przypadku ulicy nieprzelotowej, 

b) urz>dzenieŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, z 
chodnikiem co najmniej po jednej stronie jezdni. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu; 

 
  2) istniej>ce zagospodarowanie na terenie - zakład 

odlewni celiwa i metali niecelaznych, stanowi 
tymczasowe zagospodarowanie i dopuszcza siC jego 
funkcjonowanie do czasu zagospodarowania zgodnie 
z planem. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 06/1.3.E, ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałego fragmentu terenu ustala siC stawkC 

procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 67. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.07.MU o 

powierzchni 0,41 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej; 

 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1.ZP 
przeznacza siC dla zieleni parkowej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.2.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.3.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R1 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie; 

 
  3) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu na 

całym terenie, dopuszcza siC wycinkC wył>cznie ze 
wzglCdów bezpieczeMstwa ucytkowników terenu; 

 
  2) na terenie07/1.1.ZP wystCpuje pomniki przyrody, 

oznaczony graficznie na rysunku planu, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 10. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 273 - 

  1) cały teren połocony jest w granicach strefy „A” Wcisłej 
ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku 
planu, dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 11; 

 
  2) na terenie wystCpuj> obiekty znajduj>ce siC w 

ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu: nieprzekraczalna linia zabudowy po linii 
rozgraniczaj>cej ulicy Jagiełły, oznaczonej jako 
0.07.KD.Z i ulicy Konopnickiej oznaczonej jako 
V.01.KD.D oraz po obrysie istniej>cych budynków i 
wyznaczona przez istniej>c> zabudowCś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: od 4 m do 9 m, maksymalnie 
trzy kondygnacje nadziemne w tym kondygnacja 
poddasza, 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
oraz działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniej, za 
zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział na 
działki, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 

  2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
07/1.1.ZP jest ogólnodostCpnym terenem publicznym; 

 
  3) dojazd oznaczony jako 07/1.2.KX jest ogólnodostCpn> 

drog> publiczn>ś 
 
  4) obiekty oznaczone odpowiednio graficznie na rysunku 

planu wskazane s> do likwidacji. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 
komunikacyjnej: 
 
  1) z istniej>cych wjazdów z ulicy Jagiełły oznaczonej jako 

0.07.KD.Z i ulicy M. Konopnickiej oznaczonej jako 
V.01.KD.D i dojazdu oznaczonego jako 07/1.2.KX; 

 
  2) zakaz lokalizacji nowych zjazdów na ulicC Jagiełły 

oznaczon> jako 0.07.KD.Z. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 68. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.08.MU o 

powierzchni 1,38 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej; 
 
  2) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w formie 
obiektów i lokali w budynkach o innej funkcji lub 
jako budynków wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC zabudowy usługowej w formie obiektów 
i lokali w budynkach o innej funkcji lub jako 
budynków wolnostoj>cychś 

 
  3) wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.1.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.2.KP 
przeznacza siC dla parkingu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni maksimum 4 m
2
, z zachowaniem 

zasad kompozycji elewacji budynków, 
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c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 
emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwieś 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji na Wcianach 
szczytowych od strony dróg publicznych, realizuje siC 
jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych zgodnie z § 8 ust. 6. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie wystCpuj> 
obiekty znajduj>ce siC w ewidencji zabytków oznaczone 
na rysunku planu, dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne 
zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cej 

drogi V.02.KD.D i dojazdu oznaczonego jako 
08/1.1.KX oraz po obrysie istniej>cych budynków, 

b) wyznaczona przez istniej>c> zabudowC od ulicy 
Westerplatte, oznaczonej na rysunku planu jako 
0.07.KD.Z i od ulicy Konopnickiej, oznaczonej jako 
V.01.KD.D; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
ustalonymi w planie, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego: 
a) wysokoWć zabudowy: od 5 m do 8 m, maksymalnie 

trzy kondygnacje nadziemne w tym kondygnacja 
poddasza, dla budynków gospodarczych i garacy 
do 5 m, 

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 
Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku 
maksymalnie 1 m, 

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 20 do 45 stopni; 
kalenica dachu równolegle lub prostopadle do 
głównych ulic, kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnych w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub br>zowymś 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć nowo wydzielanych działek budowlanych: 
minimalna 500 m

2
, 

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działekŚ 
dowolna, 

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków, zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 

jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 
obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 
niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 
terenu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 
wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy; 

 
  3) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie 

pomieszczeM na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod 
warunkiem zapewnienia bezpoWredniego wejWcia 
(dojWcia) od ulic i placów ogólnodostCpnych i 
niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z którego 
korzystaj> mieszkaMcy budynku. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych zjazdów z ulicy 
Westerplatte, oznaczonej na rysunku planu jako 
0.07.KD.Z i z ulicy Konopnickiej oznaczonej jako 
V.01.KD.D oraz dojazdu oznaczonego jako 08/1.1.KX; 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego w planie jako 08/1.1.KX 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 69. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.09.ZP o 

pow. 2,67 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 

 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) zagospodarowanie niezbCdne dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC usług kultury; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 09/1.1.UK 

przeznacza siC dla usług kultury - koWciół. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

na terenie połocone s> pomniki przyrody- drzewa, 
odpowiednio oznaczone na rysunku planu i o którym 
mowa w § 10, dla których ustala siC strefC ochronn> 
okreWlon> przez rzut korony drzewa; w strefie tej 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 10. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 09/1.1.UK połocony jest 
obiekt wpisany do rejestru zabytków koWciół ewangelicki 
p.w. Ww. Jerzego. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) usytuowan> w odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi oznaczonej jako 0.07.KD.Z 
- ul. Bohaterów Westerplatte, 

b) usytuowana w odległoWci 6 m od granicy drogi 
dojazdowej oznaczonej jako 10/1.1.KD.D połoconej 
w s>siednim terenie V.10.UU, 

c) usytuowana w odległoWci 20 m od granicy 
wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
09/1.1UK, 

d) istniej>cy budynek koWcioła terenie wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 09/1.1.UK moce 
być poddany remontom bez prawa rozbudowy 
obiektu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

80 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 15 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 
na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działek, 

b) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

c) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  5) nowa zabudowa stanowi obiekty o szczególnych 

wymaganiach budowlanych; 
 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych dla 
ucytkowników ogólnodostCpnych terenów 

rekreacyjnych a takce zagospodarowania terenu dla 
usług sezonowych z zakresu gastronomii; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: do terenu z 

wyj>tkiem wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 09/1.1.UK obowi>zuje dostCp publiczny; 

 
  3) wzdłuc granicy obszaru kolejowego, bCd>cego 

terenem zamkniCtym, oznaczonym jako TZ, w strefie o 
szerokoWci 20 m obowi>zuj> przepisy dotycz>ce 
zagospodarowania terenu połoconego w s>siedztwie 
linii kolejowej. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) dostCp do terenu wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 09/1.1.UK poprzez bezpoWredni 
zjazd z drogi oznaczonej jako 0.07.KD.Z                  
- ul. Bohaterów Westerplatte; 

 
  2) dostCp do pozostałego fragmentu terenu z ulicy 

dojazdowej oznaczonej jako 10/1.1.KD.D, połoconej w 
terenie V.10.UU; 

 
  3) na całym terenie obowi>zuje komunikacja piesza. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 7Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.10.UU o 

pow. 0,76 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowejŚ 

 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

10/1.1.KD.D przeznacza siC dla ulicy publicznej; 
 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

10/1.2.KX przeznacza siC dla dojazdu. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwieś 

 
  2) teren znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R2 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12; 

 
  3) ustala siC obiekt do wyburzenia, który odpowiednio 

oznaczono na rysunku planu. 
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3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie połocone s> 
obiekty zabytkowe, oznaczone odpowiednio na rysunku 
planu; dla tych obiektów ustala siCŚ 
 
  1) obowi>zuje zachowanie formy architektonicznej 

budynkówś 
 
  2) dopuszcza siC ich przebudowC bez naruszania 

historycznych cech widocznych od strony ulic i 
dojazdów, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji Wcian, 
detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu 
okien oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i 
stosowanych materiałów budowlanych; 

 
  3) dopuszcza siC zmiany zwi>zane z przystosowaniem 

obiektu do współczesnych wymogów technicznych i 
funkcjonalnych, tak by mocliwe było ucytkowanie 
obiektów zapewniaj>ce biec>c> konserwacjC i ochronC 
przed dewastacj>, przy zachowaniu ich w mocliwie 
niezmienionym kształcieś 

 
  4) dopuszcza siC rozbiórkC obiektu o złym stanie 

technicznym, przy czym nowy budynek moce być 
usytuowany w miejscu wyburzonego, z zachowaniem 
rzutu budynku wyburzonego (nie dotyczy to ganków, 
wiatrołapów itp. w kondygnacji parteru), dopuszcza siC 
w elewacji nowego budynku nalecy ucyć materiały jak 
w budynku wyburzanym. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 

  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) usytuowan> w odległoWci 8 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi oznaczonej jako 0.09.KD.Z 
- ul. Dworcowa, 

b) wyznaczone przez istniej>c> zabudowC oraz 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 
ustalon> lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 15 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ 

a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 
na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działek, 

b) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

c) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniejś 

 

  5) nowa zabudowa sytuowana w pierzei ulicy oznaczonej 
jako 0.07.KD.Z - ul. Bohaterów Westerplatte, 
0.09.KD.Z - ul. Dworcowa, 10/1.1.KD.D, zachodniej 
granicy z terenem oznaczonym jako TZ oraz północnej 
granicy z terenem elementarnym oznaczonym jako 
V.09.ZP stanowi obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych; 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki uwzglCdnieniem ustalonych linii zabudowy. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych; 
 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
10/1.2.KX obowi>zuje dostCp publiczny; 

 
  3) wzdłuc granicy obszaru kolejowego, bCd>cego 

terenem zamkniCtym, oznaczonym jako TZ, w strefie o 
szerokoWci 20 m obowi>zuj> przepisy dotycz>ce 
zagospodarowania terenu połoconego w s>siedztwie 
linii kolejowej. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) dostCp do terenu poprzez: 

a) ulice dojazdowa oznaczona jako 10/1.1.KD.D, 
dojazd oznaczony jako 10/1.2.KX, 

b) zakaz lokalizacji zjazdów bezpoWrednich na działki 
z drogi 0.07.KD.Z - ul. Bohaterów Westerplatte; 

 
  2) dla ulicy klasy D - dojazdowa oznaczonej jako 

10/1.1.KD.D ustala siCŚ 
a) szerokoWć 10 m w liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 
 
  3) dla dojazdu oznaczonego jako 10/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 

c) zakaz wł>czenia do drogi oznaczonej jako 
0.09.KD.Z - ul. Bohaterów Westerplatte. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta PasłCka 

ustalenie oraz terenu wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 10/1.2.KX stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36  ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 
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§ 7ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.11.MU o 
powierzchni 2,49 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.1.UU 

przeznacza siC dla zabudowy usługowej, dopuszcza 
siC funkcje mieszkaniowe integralnie powi>zane z 
prowadzon> działalnoWci> usługow>ś 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.2.MW 

przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; dopuszcza siC lokalizacjC funkcji 
usługowych wył>cznie w parterach budynkówś 

 
  3) na pozostałym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych z zachowaniem nastCpuj>cych 
zasad: 
a) w zabudowie usytuowanej wzdłuc ulicy 0.07.KD.Z 

funkcje usługowe dopuszcza siC w dowolnej 
formie, 

b) w zabudowie usytuowanej wzdłuc ulic V.07.KD.L i 
V.04.KD.D funkcje usługowe dopuszcza siC w 
budynku integralnie powi>zanym z budynkiem 
mieszkalnym, a takce w formie lokali w zabudowie 
mieszkaniowej, 

c) w zabudowie usytuowanej przy drodze 
11/1.4.KD.D funkcje usługowe dopuszcza siC w 
formie lokali w zabudowie mieszkaniowej, 

d) wyklucza siC funkcje usługowe w zabudowie 
usytuowanej przy dojazdach 11/1.5.KX i 11/1.6.KX; 

 
  4) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.3.ZP 

przeznacza siC dla zieleni urz>dzonej jako tereny 
rekreacyjne dla mieszkaMcówś 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) dla zabudowy usytuowanej w pierzejach ulic 
Bankowej i Piłsudskiego zgodnie z ustaleniami w 
ust. 4, 

b) przebudowa budynków współczesnych z 
zachowaniem typu zabudowy wyznaczonego przez 
budynki zabytkowe połocone w s>siedztwie, 

c) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 
do 5 m, dach dowolny; 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 11/1.3.ZP 

znajduje siC chroniony pomnik przyrody, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 10; 

 
  2) zasady kształtowania zasobu zieleni: 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 11/3.1, 11/3.2 i 
11/3.3 obowi>zuje utrzymanie zagospodarowania 
w formie powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami, 

b) na terenach przeznaczonych dla zieleni urz>dzonej 
obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego; 

ochronie podlega zespół zabudowy mieszkaniowej 
wzdłuc ulicy Bankowej i Piłsudskiego, zakres ochrony 
obejmuje: 
a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 

zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 
b) zachowanie historycznych cech poszczególnych 

budynków w czCWci tworz>cej pierzejC ulic 
Bankowej i Piłsudskiego, tj.: bryły, kształtu dachu, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; dopuszcza siC rozbudowC 
istniej>cych budynków bez naruszania elewacji od 
strony ulic Bankowej i Piłsudskiego, 

c) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy 
konieczne jest zachowanie typu zabudowy 
istniej>cejś 

 
  2) zakres ochrony budynków zabytkowych połoconych 

poza stref> ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na 
rysunku planu obejmuje zachowanie historycznych 
cech poszczególnych budynków w czCWci tworz>cej 
pierzejC ulicy Bohaterów Westerplatte, dopuszcza siC 
rozbudowC bez naruszania charakteru bryły, z 
zachowaniem kształtu dachu, dyspozycji Wcian, detalu 
architektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu okien 
oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i 
stosowanych materiałów budowlanych. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu dla wydzieleM 

wewnCtrznych 11/1.1.UU i 11/1.2.MW: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  3) parametry zagospodarowania na pozostałym terenie: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy maksymalnie 0,5, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %; 
 
  4) parametry kształtowania zabudowy na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 11/1.2.MW: obowi>zuje 
zachowanie istniej>cej formy budynku, wyklucza siC 
nadbudowC budynku; 

 
  5) parametry kształtowania zabudowy w strefie ochrony 

konserwatorskiej: 
a) dla zabudowy usytuowanej w pierzejach ulic 

Bankowej i Piłsudskiego zgodnie z ustaleniami w 
ust. 4, 

b) przebudowa budynków współczesnych z 
zachowaniem typu zabudowy wyznaczonego 
przez budynki zabytkowe połocone w 
s>siedztwie, 

c) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 
do 5 m, dach dowolny; 

 
  6) parametry kształtowania zabudowy na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 11/1.6.KX: 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
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c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 
kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  7) parametry i wskaaniki zabudowy na pozostałym 

terenie: 
a) wysokoWć zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji 

nadziemnych, 
b) wyklucza siC przebudowC istniej>cych budynków 

skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci budynku i 
zmian> kształtu dachu; 

 
  8) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  9) zasady podziału na działkiŚ 

a) istniej>cy podział na działki jest zgodny z planem, 
wskazane jest przeprowadzenie scaleM działek 
tworz>cych jedn> posesjC, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
11/1.1.UU dla sezonowych usług handlu i 
gastronomii, z zachowaniem linii zabudowy 
ustalonych w planie, 

b) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiemŚ 
- obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu, 
- garacy indywidualnych na działkach bCd>cych 

we władaniu osób fizycznych. 
 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wjazd na teren 11/1.1.UU z ulicy 0.07.KD.Z jak w 
stanie istniej>cym, pozostała zabudowa 
obsługiwana jest od ulicy 11/1.4.KD.D poprzez 
dojazd 11/1.5.KX, 

b) wjazd na teren z ulicy 0.08.KD.Z poprzez dojazd 
11/1.6.KX, 

c) z ulic V.04.KD.D i V.07.KD.L i 11/1.4.KD.D bez 
ograniczeMś 

 
  2) dla ulicy 11.1.4.KD.D ustala siC: 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak w stanie 

istniej>cym, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i 
chodników, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  3) dla dojazdu 11/1.6.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 
rysunkiem planu, 

 
  4) dla dojazdów 11/1.5.KX i 11/1.7.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 
oraz zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 
wyodrCbniania jezdni i chodników. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk lub pozostaj>cych w 
dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ 72. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.12.MU o 

powierzchni 2,68 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.1.UO 

przeznacza siC dla usług oWwiaty, z dopuszczeniem 
obiektów zwi>zanych ze sportem i rekreacj>ś 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.2.MN 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na pozostałym terenie dopuszcza siC 
lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 
  3) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, lub jako budynków 
wolnostoj>cych, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe 

c) lokalizacjC zieleni urz>dzonej, placów zabaw, 
parkingówś 

 
  4) na całym terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 12/1.3.KX, 
12/1.4.KX przeznacza siC dla dojazdów, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.5.KP 
przeznacza siC dla parkingu, 
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c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 12/1.6.IT, 
12/1.7.IT przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.8.KP 
przeznacza siC dla parkingu, garacy i dojazdu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) ze wzglCdu na s>siedztwo starego miasta na całym 

terenie, a w szczególnoWci w pierzei ul. Jagiełły 
obowi>zuje wprowadzenie form architektonicznych 
podporz>dkowanych temu s>siedztwuś lokalizacja 
nowych budynków, remonty i przebudowy istniej>cych 
budynków w nawi>zaniu do zabytkowego otoczenia; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji od strony dróg 
publicznych, realizuje siC jako obiekty o szczególnych 
wymaganiach budowlanych zgodnie z § 12; 

 
  3) teren znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R1 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12; 

 
  4) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie wystCpuj> 
obiekty znajduj>ce siC w ewidencji zabytków, dla których 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 11. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) wyznaczon> przez istniej>ce budynki, 
b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc ulicy 

V.03.KD.D (ul. Bankowa) wyznaczon> przez 
istniej>ce budynki, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone 
przez istniej>c> zabudowC oraz zgodnie z 
rysunkiem planu, 

d) nieprzekraczalne linie wewn>trz kwartału 
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) parametry zagospodarowania terenu: 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: dla 

działek z zabudow> usługow> dowolny, dla działek 
z zabudow> mieszkaniow> minimum 20 %; 

 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 12/1.1.UO: 
a) wysokoWć zabudowy do 12 m, dopuszcza siC 

zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dowolny; 
 
  4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 12/1.2.MN: 
a) wysokoWć zabudowy od 7 m do 9 m, dopuszcza siC 

zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., dla garacy i budynków 
gospodarczych wysokoWć do 5 m, 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu lub 
grafitu, dopuszcza siC dachy mansardowe; dla 
garacy i budynków gospodarczych dach dowolny; 

 
  5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

tworz>cej pierzejC ul. Jagiełły i Bankowej (wyznaczon> 
przez obowi>zuj>c> liniC zabudowy): 
a) minimalna wysokoWć zabudowy 8 m, maksymalna 

wysokoWć zabudowy 12 m, dla obiektu 
stanowi>cego zamkniCcie kompozycyjne 
dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu lub 
grafitu, dopuszcza siC dachy mansardowe; 

 
  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

pozostałym terenie: 
a) wysokoWć zabudowy od 6 m do 12 m, dla garacy i 

budynków gospodarczych wysokoWć do 5 m, 
dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu lub 
grafitu, dopuszcza siC dachy mansardowe; dla 
garacy i budynków gospodarczych dach dowolny; 

 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  8) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i 
garacy na terenie 12/1.8.KP, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
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  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: na całym terenie wyklucza siC 
lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 
terenu; 

 
  2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 12/1.5.KP 

obowi>zuje dostCp ogólny. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulic 0.07.KD.Z i 0.08.KD.Z jak w stanie 
istniej>cym, wyklucza siC lokalizacjC nowych 
bezpoWrednich zjazdów z tych ulic, 

b) z ulic 0.16.KD.L i V.03.KD.D i dojazdówś 
 
  2) dla dojazdu oznaczonego jako 12/1.3.KX ustala siCŚ 

a) minimalna szerokoWć 5 m w liniach 
rozgraniczaj>cych, 

b) urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny; 
 
  3) dla dojazdu oznaczonego jako 12/1.4.KX ustala siCŚ 

a) minimalna szerokoWć w istniej>cych liniach 
rozgraniczaj>cych, 

b) urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk lub pozostaj>cych w 
dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ 73. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.13.MU o 

powierzchni 3,50 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.1.UU i 13/1.2UU 

przeznacza siC dla zabudowy usługowej z 
dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych, terenów sportu i rekreacji, zieleni 
urz>dzonej, parkingów i garacy wielopoziomowych; 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC zabudowC 

mieszkaniow> wielorodzinn> z dopuszczeniem funkcji 
usługowej w formie lokali wbudowanych wył>cznie w 
parterach budynków lub jako budynków 
wolnostoj>cych oraz lokalizacjC zieleni urz>dzonej, 
placów zabaw, parkingówś 

 
  3) na cały terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC usług turystycznych w formie 
kempingów i pól namiotowych, 

b) lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> i 
przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadówś 

 
 
 

  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 13/1.3.KX, 

13/1.4.KX, 13/1.5.KX, 13/1.6.KX przeznacza siC 
dla dojazdów, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.7.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) ze wzglCdu na s>siedztwo starego miasta na całym 

terenie, a w szczególnoWci w pierzei ul. Jagiełły 
obowi>zuje wprowadzenie form architektonicznych 
podporz>dkowanych temu s>siedztwuś lokalizacja 
nowych budynków, remonty, modernizacje i 
przebudowy istniej>cych budynków w nawi>zaniu do 
zabytkowego otoczenia; 

 
  2) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy w zakresie elewacji od strony dróg 
publicznych, realizuje siC jako obiekty o szczególnych 
wymaganiach budowlanych zgodnie z § 12; 

 
  3) teren znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R1 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12; 

 
  4) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, na pozostałych obiektach 
dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

b) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie wystCpuj> 
obiekty znajduj>ce siC w ewidencji zabytków, dla których 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 10. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) wyznaczon> przez istniej>ce budynki, 
b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc ulicy 

V.03.KD.D (ul. Bankowa) wyznaczon> przez 
istniej>ce budynki, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone 
przez istniej>c> zabudowC, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: na terenie 
wydzieleM wewnCtrznych 13/1.1.UU i 13/1.2.UU 
maksymalnie 0,6, na pozostałym terenie 
maksymalnie 0,5, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: dla 
działek z zabudow> usługow> dowolny, dla działek 
z zabudow> mieszkaniow> minimum 20 %; 

 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

tworz>cej pierzejC ul. Jagiełły, Bankowej i Kopernika 
(wyznaczon> przez obowi>zuj>c> liniC zabudowy): 
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a) wysokoWć zabudowy od 8 m do 12 m, dla obiektu 
stanowi>cego zamkniCcie kompozycyjne 
dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu lub 
grafitu, dopuszcza siC dachy mansardowe; 

 
  4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

pozostałym terenie: 
a) wysokoWć zabudowy od 8 m do 12 m, dla garacy i 

budynków gospodarczych wysokoWć do 5 m, 
dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu lub 
grafitu, dopuszcza siC dachy mansardowe; dla 
garacy i budynków gospodarczych dach dowolny; 

 
  5) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  6) zasady podziału na działkiŚ 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 13/1.1.UU 
minimalna wielkoWć działki budowlanej 500 m

2
, na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 13/1.2.UU 
minimalna wielkoWć działki budowlanej 1000 m

2
, na 

pozostały terenie wyklucza siC wydzielanie nowych 
działek budowlanych, za wyj>tkiem działek 
niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ zasady lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych: na całym terenie 
wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulicy 0.08.KD.Z jak w stanie istniej>cym, 
wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 
zjazdów z tej ulicy, 

b) z ulic 0.16.KD.L i V.03.KD.D i dojazdówś 
 
  2) dla dojazdów oznaczonych jako 13/1.3.KX, 13/1.4.KX, 

13/1.5.KX ustala siCŚ 
a) minimalna szerokoWć w istniej>cych liniach 

rozgraniczaj>cych, 

b) dopuszcza siC urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny. 
 
  3) dla dojazdu oznaczonego jako 13/1.6.KX ustala siCŚ 

a) minimalna szerokoWć 8 m w liniach 
rozgraniczaj>cych, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siC urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 
zgodnie z planem, dopuszcza siC dotychczasowy 
sposób ucytkowania terenu; 

 
  2) istniej>ce zagospodarowanie na terenie zajezdni 

autobusowej stanowi tymczasowe zagospodarowanie i 
dopuszcza siC jego funkcjonowanie do czasu 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta i Gminy 

PasłCk oraz terenu wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 13/1.7.E ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36         
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 74. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.14.MU o 

powierzchni 1,82 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.MW 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; dopuszcza siC lokalizacjC funkcji 
usługowych w formie lokali wbudowanych, 
usytuowanych w parterze budynku; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.2.MU 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowejś funkcje usługowe dopuszcza siC w 
budynku integralnie powi>zanym z budynkiem 
mieszkalnym, a takce w formie lokali w zabudowie 
mieszkaniowej; 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.3.MU 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, funkcje usługowe dopuszcza siC w formie 
lokali w zabudowie mieszkaniowej; 

 
  4) tereny wydzieleM wewnCtrznych 14/1.9.ZP przeznacza 

siC dla zieleni urz>dzonej jako tereny rekreacyjne dla 
mieszkaMcówś 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.4.KP 
przeznacza siC dla parkingu bez mocliwoWci 
lokalizacji garacy, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.5.KD.D 
przeznacza siC dla drogi publicznej, 
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c) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.6.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych 14/1.7.KX i 
14/1.8.KX przeznacza siC dla ci>gów pieszych z 
mocliwoWci> dojazdów do zaplecza działek z 
zabudow> mieszkaniow> szeregow>. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 14/3.1 i 14/3.2 

obowi>zuje utrzymanie zagospodarowania w formie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami; 

 
  2) wzdłuc linii rozgraniczaj>cych drogi V.08.KD.D 

obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie szpaleru 
drzew liWciastych jednolitego gatunku, oznaczonego 
symbolicznie na rysunku planu; wskazana jest 
kontynuacja charakteru zadrzewieM istniej>cych na 
działkach po tej samej stronie ulicy; 

 
  3) na terenach przeznaczonych dla zieleni urz>dzonej 

obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego; 
ochronie podlega zespół zabudowy mieszkaniowej 
wzdłuc ulicy Bankowej i Piłsudskiegoś 

 
  2) zakres ochrony obejmuje: 

a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 
zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 

b) zachowanie historycznych cech poszczególnych 
budynków w czCWci tworz>cej pierzejC ulicy 
Bankowej - V.08.KD.D, tj.: bryły, kształtu dachu, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; dopuszcza siC rozbudowC 
istniej>cych budynków bez naruszania elewacji od 
strony ulicy Bankowej, 

c) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy 
konieczne jest zachowanie typu zabudowy 
istniej>cej, co najmniej w czCWci tworz>cej pierzejC 
ulicy Bankowej, w szczególnoWci nastCpuj>cych 
parametrówŚ wysokoWć zabudowy, rzCdna 
posadowienia parteru, kolorystyka pokrycia dachu 
(dachówka ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy wzdłuc linii 

rozgraniczaj>cych ulicy 14/1.5.KD.D wyznaczone 
przez istniej>c> zabudowC, 

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cych ulicy V.08.KD.D wyznaczone 
przez istniej>c> zabudowC, 

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy od ulicy 
0.07.KD.Z wyznaczon> przez istniej>c> zabudowC, 

d) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wzdłuc ulicy 
V.07.KD.L wyznaczon> przez istniej>c> zabudowC, 

e) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdu 
14/1.7.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dla działek z 
zabudow> usługow> dowolny, dla działek z 
zabudow> mieszkaniow> maksymalnie 0,5, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: dla 
działek z zabudow> usługow> dowolny, dla działek 
z zabudow> mieszkaniow> minimum 30 %; 

 
  3) parametry kształtowania zabudowy na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.MW: obowi>zuje 
zachowanie istniej>cej formy budynku, wyklucza siC 
nadbudowC budynku; 

 
  4) parametry kształtowania zabudowy w strefie ochrony 

konserwatorskiej: 
a) dla zabudowy usytuowanej w pierzejach ulic 

Bankowej i ZwyciCstwa zgodnie z ustaleniami w 
ust. 4, 

b) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 
do 5 m, dach dowolny; 

 
  5) parametry kształtowania zabudowy na terenie 

wydzieleM wewnCtrznych 14/1.2.MU i pozostałej czCWci 
14/1.3.MU: 
a) wysokoWć zabudowy od 7 m do 9 m, dopuszcza siC 

zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe, o głównych połaciach nachylonych 
pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka pokrycia dachu: w 
tonacjach czerwonej dachówki ceramicznej główna 
kalenica równoległa lub prostopadła do ulicy 
V.07.KD.L, 

c) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 
do 5 m, dach dowolny, 

 
  6) parametry i wskaaniki zabudowy na pozostałym 

terenie: 
a) wyklucza siC przebudowC istniej>cych budynków 

skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci budynku i 
zmian> kształtu dachu, 

b) nowa zabudowa w typie zabudowy istniej>cej w 
bezpoWrednim s>siedztwieś 

 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  8) zasady podziału na działkiŚ istniej>cy podział na działki 

jest zgodny z planem, wskazane jest przeprowadzenie 
scaleM działek tworz>cych jedn> posesjC. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ zasady lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
14/1.2.MU dla sezonowych usług handlu i gastronomii, 
z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w planie; 
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  2) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiemŚ 
a) obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu, 
b) garacy indywidualnych na działkach bCd>cych we 

władaniu osób fizycznych, 
c) niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC wjazdy na teren z ulicy 0.07.KD.Z, 
b) z ulic V.07.KD.L, V.08.KD.D i 14/1.5.KD.D bez 

ograniczeMś 
 
  2) dla ulicy 14/1.5.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak w stanie 

istniej>cym, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 

pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i 
chodników, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 

 
  3) dla ci>gów pieszych o funkcji dojazdu oznaczonych 

jako 14/1.7.KX i 14/1.8.KX ustala siCŚ szerokoWć w 
istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk lub pozostaj>cych w 
dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ 75. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.15.MU o 

powierzchni 1,88 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.1.MN 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.2.MW 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.3 zajmuje 

istniej>ca zabudowa usługowa, dopuszcza siC zmianC 
sposobu ucytkowania terenu i lokalizacjC zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 
  4) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych w parterach 
budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe; 

 
  5) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.4.KD.D 

przeznacza siC dla drogi publicznej. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 

budynków zabytkowych, 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
, 

 
  3) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
 
  4) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ cały teren znajduje siC w 
strefie chronionych elementów historycznego układu 
przestrzennego, zakres ochrony obejmuje: 
 
  1) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, zgodnie z 

ustalonymi w planie liniami zabudowy; 
 
  2) zachowanie historycznych cech poszczególnych 

budynków, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji Wcian, 
detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu 
okien oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i 
stosowanych materiałów budowlanych; dopuszcza siC 
rozbudowC zabytkowych budynków bez naruszania 
elewacji od strony ulic publicznych; 

 
  3) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy konieczne 

jest zachowanie typu zabudowy istniej>cej, w 
szczególnoWci nastCpuj>cych parametrówŚ wysokoWć 
zabudowy, rzCdna posadowienia parteru, kształt 
dachu, kolorystyka i materiał pokrycia dachu 
(dachówka ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy wzdłuc linii 

rozgraniczaj>cych ulic V.04.KD.D i 0.08.KD.Z 
wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, 

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 
V.07.KD.L, V.05.KD.D i 15/1.4.KD.D; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dla działek z 
zabudow> usługow> dowolny, dla działek z 
zabudow> mieszkaniow> i mieszkaniow> z 
usługami maksymalnie 0,4, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: dla 
działek z zabudow> usługow> dowolny, dla działek 
z zabudow> mieszkaniow> i mieszkaniow> z 
usługami minimum 50 %; 

 
  3) parametry kształtowania zabudowy na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 15/1.1.MN: 
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a) wysokoWć zabudowy od 7 m do 9 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu lub 
grafitu, dopuszcza siC dachy mansardowe; główna 
kalenica równoległa do ulicy 15/1.4.KD.D, 

c) garac lub budynek gospodarczy powi>zany 
integralnie z głównym budynkiem, wysokoWć do 
5 m, dach dowolny; 

 
  4) parametry kształtowania zabudowy na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 15/1.2.MW i 15/1.3: 
a) wysokoWć zabudowy od 11 m do 12 m, 

3 kondygnacje nadziemne, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe, o połaciach nachylonych pod 
jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka pokrycia dachu: w 
tonacji czerwonej dachówki ceramicznej, główna 
kalenica równoległa do ulicy Piłsudskiego - 
0.08.KD.Z, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC zespołu garacy wzdłuc 
granicy z terenem V.16.UU, zgodnie z liniami 
zabudowy ustalonymi w planie; obowi>zuje 
jednolita forma architektoniczna i kolorystyka 
całego zespołuś 

 
  5) parametry i wskaaniki zabudowy na pozostałym 

terenie: 
a) wyklucza siC przebudowC istniej>cych budynków 

skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci budynku i 
zmian> kształtu dachu, 

b) nowa zabudowa w typie zabudowy istniej>cej w 
bezpoWrednim s>siedztwie, wysokoWć nowej 
zabudowy nie moce być wiCksza nic budynku w 
bezpoWrednim s>siedztwie, dopuszcza siC 
zabudowC nicsz> o nie wiCcej nic 2 m; 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  7) zasady podziału na działkiŚ 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 15/1.1.MN 
dopuszcza siC wydzielenie dwóch działek 
budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 15/1.2.MW 
minimalna wielkoWć działki 2000 m

2
, 

c) dopuszcza siC podział działki nr 272 w celu 
lokalizacji zabudowy w narocniku ulic V.07.KD.L i 
V.04.KD.D. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 

  1) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
15/1.3 dla sezonowych usług handlu i gastronomii, z 
zachowaniem linii zabudowy ustalonych w planie; 

 

  2) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 
miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulicy 0.08.KD.Z jak w stanie istniej>cym, 
wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 
zjazdów z tej ulicy, 

b) z ulic V.04.KD.D, V.05.KD.D, V.07.KD.L i 
15/1.4.KD.D bez ograniczeMś 

 
  2) dla ulicy 15/1.4.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 

rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 

pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i 
chodników, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk lub 

pozostaj>cych w dotychczasowym ucytkowaniu 
ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałego terenu ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36   
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 76. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.16.UU o 

powierzchni 2,09 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 

 
  1) cały teren przeznaczony jest dla usług publicznych 

zwi>zanych z oWwiat>, nauk>, wychowaniem, kultur>, 
sportem i rekreacj>ś 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC budynków zamieszkania 

zbiorowego - internaty; 
 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 16/1.1.E przeznacza 

siC dla stacji transformatorowej. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
; 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ cały teren znajduje siC w 
strefie chronionych elementów historycznego układu 
przestrzennego. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 4 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy V.07.KD.L, 
b) od strony ulicy V.05.KD.D na odcinku z zabudow> 

wyznaczone przez t> zabudowC, na pozostałym 
odcinku w odległoWci minimum 6 m, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., a takce wynikaj>c> z 
dostosowania budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (np. winda), 

b) kształt dachu: dowolny; 
 
  4) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki, z wyj>tkiem granic działek bCd>cych 
jednoczeWnie granic> terenu elementarnego; 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ dowolne. 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ na całym terenie 
wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, miejsc rekreacyjnych i terenów 
sportowych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: z ulic V.05.KD.D i V.07.KD.L bez 
ograniczeM. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu, z 
wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej na 
gruntach rolnych. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ 77. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.17.MU o 

powierzchni 0,46 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 

  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.1.UU 
przeznaczony jest dla zabudowy usługowej - usługi 
publiczne; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.2.MN 

przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.3.KP 

przeznacza siC dla zespołu garacy. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 

budynków zabytkowych; 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
; 

 
  3) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ cały teren znajduje siC w 
strefie chronionych elementów historycznego układu 
przestrzennego, zakres ochrony obejmuje: 
 
  1) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, zgodnie z 

ustalonymi w planie liniami zabudowy; 
 
  2) zachowanie historycznych cech poszczególnych 

budynków, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji Wcian, 
detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu 
okien oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i 
stosowanych materiałów budowlanych; dopuszcza siC 
rozbudowC zabytkowych budynków bez naruszania 
elewacji od strony ulic publicznych; 

 
  3) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy konieczne 

jest zachowanie typu zabudowy istniej>cej, w 
szczególnoWci nastCpuj>cych parametrówŚ wysokoWć 
zabudowy, rzCdna posadowienia parteru, kształt 
dachu, kolorystyka i materiał pokrycia dachu 
(dachówka ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu wyznaczone przez istniej>c> 
zabudowC, zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 17/1.1.UU: 
a) wyklucza siC nadbudowC głównego budynku, w 

szczególnoWci zmianC kształtu dachu, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC dodatkowej zabudowy 

niezbCdnej dla funkcjonowania Policji, 
skomponowanej z zabudow> istniej>c>, z 
zachowaniem linii zabudowy oznaczonych na 
rysunku planu; 
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  4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 
terenie wydzielenia wewnCtrznego 17/1.2.MN zgodnie 
z ustaleniami w ust. 4; 
a) wysokoWć zabudowy do 6 m, budynki parterowe, 
b) kształt dachu: dach o połaciach nachylonych pod 

k>tem do 3Ńº, kolorystyka pokrycia dachu w 
tonacjach czerwieni, br>zu lub grafitu; 

 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 17/1.3/KP - zespół garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

pozostałym terenie: 
a) wyklucza siC nadbudowC istniej>cych budynków, 
b) rozbudowa dopuszczalna z zachowaniem zasad 

ustalonych w ust. 4; 
 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC nowej zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działkiś 

 
  8) zasady podziału na działkiŚ dopuszcza siC zmiany 

granic działek dla potrzeb uregulowania stanu 
prawnego gruntów jako terenów niezbCdnych do 
prawidłowego funkcjonowania istniej>cych budynków 
na działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji wyznaczone 
s> przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w planie 
sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ zasady lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych: na całym terenie 
wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC bezpoWrednich zjazdów z ulicy 

0.08.KD.Z, 
 
  2) z ulic V.05.KD.D, V.06.KD.D i V.07.KD.L bez 

ograniczeM. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 17/1.3.KP do 

czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu tj. garace w tymczasowych obiektach 
budowlanych (kontenery itp.); 

 
  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. 
 

9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie ma zastosowania. 

 
§ 78. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.18.MM o 

powierzchni 1,39 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej; 
 
  1) tereny wydzieleM wewnCtrznych 18/1.1.MW, 

18/1.2.MW i 18/1.3.MW przeznacza siC dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 18/1.4.MN 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 18/1.5.MU 

przeznacza siC dla zabudowy mieszkaniowo 
usługowejŚ 
a) dopuszcza siC lokalizacjC usług w parterze 

budynku, 
b) na wycszych kondygnacjach dopuszcza siC funkcjC 

mieszkaniow> integralnie powi>zan> z prowadzon> 
działalnoWci> usługow>, w formie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 
  4) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 18/1.6.KP 
przeznacza siC dla parkingu z zespołami garacy, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 18/1.7.KD.D 
przeznacza siC dla drogi publicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego; 
ochronie podlega zespół zabudowy wzdłuc ulicy 
żdaMskiej V.06.KD.D; 
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  2) zakres ochrony obejmuje: 
a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 

zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 
b) zachowanie historycznych cech poszczególnych 

budynków, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji 
Wcian, detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i 
kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej), 
kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych; 
dopuszcza siC rozbudowC zabytkowych budynków 
bez naruszania elewacji od strony ulic 
wymienionych w pkt  1), 

c) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy 
konieczne jest zachowanie typu zabudowy 
istniej>cej, w szczególnoWci nastCpuj>cych 
parametrówŚ wysokoWć zabudowy, rzCdna 
posadowienia parteru, kształt dachu, kolorystyka i 
materiał pokrycia dachu (dachówka ceramiczna 
czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci 4 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

18/1.7.KD.D, 
b) wzdłuc linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic 

wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: 
- na terenie wydzieleM wewnCtrznych 18/1.1.MW, 

18/1.2.MW, 18/1.3.MW jak w stanie istniej>cym, 
wyklucza siC lokalizacjC nowej zabudowy, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych dla 
funkcjonowania istniej>cej zabudowy (np., 
Wmietnik, wyposacenie placu zabaw, itp.) 

- na terenie wydzieleM wewnCtrznych 18/1.4.MN i 
18/1.5.MU maksymalnie 0,5, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: na 
terenie przeznaczonym dla zabudowy 
mieszkaniowo usługowej dowolny, na pozostałym 
terenie minimum 50 %; 

 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzieleM wewnCtrznych 18/1.1.MW, 
18/1.2.MW, 18/1.3.MW: wyklucza siC przebudowC, 
rozbudowC i nadbudowC istniej>cych budynkówś 

 
  4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 18/1.4.MN zgodnie 
z ustaleniami w ust. 4; 

 
  5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 18/1.5.MU: 
a) wysokoWć zabudowy do 9 m, dopuszcza siC 

zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 29º-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu lub 
grafitu, dopuszcza siC dachy mansardowe; dla 
nowej zabudowy główna połać dachu równoległa 
do drogi 18/1.7.KD.D, 

c) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 
do 5 m, dach dowolny; 

 

  6) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 18/1.6.KP - zespół garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30

0
, 

c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 
kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  8) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i 
garacy, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ zasady lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych: na całym terenie 
wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulicy 0.08.KD.Z jak w stanie istniej>cym, 
wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 
zjazdów z tej ulicy, 

b) z ulic 0.18.KD.L, V.06.KD.D, V.07.KD.L i 
18/1.7.KD.D bez ograniczeMś 

 
  2) dla ulicy 18/1.7.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 

rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 

pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i 
chodników, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ 
 

  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 18/1.6.KP do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu tj. garace w tymczasowych obiektach 
budowlanych (kontenery itp.; 
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  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie ma zastosowania. 

 
§ 79. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.19.MU o 

powierzchni 3,12 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.1.UU 

przeznacza siC dla funkcji usługowychŚ 
a) cały teren przeznaczony jest dla usług publicznych 

zwi>zanych z oWwiat>, nauk>, wychowaniem, 
kultur>, sportem i rekreacj>ś 

b) dopuszcza siC lokalizacjC budynków zamieszkania 
zbiorowego - internaty; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.3.UU 

przeznacza siC dla funkcji usługowych, wyklucza siC 
funkcje mieszkaniowe; 

 
  3) tereny wydzieleM wewnCtrznych 19/1.4.MU, 19/1.5.MU 

i 19/1.2.MU przeznacza siC dla zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, dopuszcza siC funkcje 
usługowe w budynku integralnie powi>zanym z 
budynkiem mieszkalnym, a takce w formie lokali w 
zabudowie mieszkaniowej; 

 
  4) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.6.ZD 

przeznacza siC dla istniej>cych ogródków działkowych; 
 
  5) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.7.ZP 

przeznacza siC dla zieleni urz>dzonej jako tereny 
rekreacyjne dla mieszkaMcówś 

 
  6) pozostałe tereny przeznaczone s> dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; dopuszcza siC 
lokalizacjC funkcji usługowych wył>cznie w parterach 
budynkówś 

 
  7) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.8.KD.D 
przeznaczony jest dla drogi publicznej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.9.KX 
przeznaczone s> dla ci>gu pieszego, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 19/1.10.KP, 
19/1.11.KP, 19/1.12.KP przeznaczone s> dla 
parkingów z dopuszczeniem lokalizacji garacy, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.13.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 

budynków zabytkowych; 
 
  2) na terenach przeznaczonych dla funkcji usługowych 

dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 19/1.2.MU 

dopuszcza siC reklamC wolnostoj>c>, jeden noWnik o 
wysokoWci do 8 m; 

 

  4) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
zasady kształtowania zasobu zieleni: 

 
  1) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 19/3.1 i 19/3.2 

obowi>zuje utrzymanie zagospodarowania w formie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej; 

 
  2) wzdłuc linii rozgraniczaj>cych drogi V.08.KD.D 

obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie szpaleru 
drzew liWciastych jednolitego gatunku, oznaczonego 
symbolicznie na rysunku planu; wskazana jest 
kontynuacja charakteru istniej>cych zadrzewieM, a 
takce projektowanych na terenie V.14. MU; 

 
  3) na terenach przeznaczonych dla zieleni urz>dzonej 

oznaczonych jako 19/1.7.ZP obowi>zuje ochrona 
istniej>cego drzewostanu; 

 
  4) na terenie 19/1.8.KD.D obowi>zuje ochrona 

istniej>cych zadrzewieM wzdłuc granicy z terenem 
19/1.1.UU. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie wystCpuj> 
obiekty zabytkowe, dla których zakres ochrony obejmuje 
zachowanie historycznych cech poszczególnych 
budynków w czCWci tworz>cej pierzeje ulic, tj.: bryły, 
kształtu dachu, dyspozycji Wcian, detalu 
architektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu okien oraz 
podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych 
materiałów budowlanych; dopuszcza siC rozbudowC 
zabytkowych budynków bez naruszania elewacji od strony 
ulic publicznych. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy wzdłuc linii 

rozgraniczaj>cych ulicy V.08.KD.D wyznaczone 
przez istniej>c> zabudowC, 

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
19/1.8.KD.D, 

c) na pozostałym terenie nieprzekraczalne linie 
zabudowy wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dla działek z 
zabudow> usługow> dowolny, dla działek z 
zabudow> mieszkaniow> i mieszkaniow> z 
usługami maksymalnie 0,5, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: dla 
działek z zabudow> usługow> dowolny, dla działek 
z zabudow> mieszkaniow> i mieszkaniow> z 
usługami minimum 30 %; 

 
  3) parametry kształtowania zabudowy na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 19/1.1.UU: 
a) wysokoWć zabudowy: do 16 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  4) parametry kształtowania zabudowy zabytkowej 

zgodnie z ustaleniami w ust. 4; 
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  5) parametry kształtowania zabudowy na terenie 
wydzieleM wewnCtrznych 19/1.10.KP, 19/1.11.KP, 
19/1.12.KP przeznaczonych dla parkingów z 
dopuszczeniem garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  6) parametry kształtowania zabudowy na pozostałym 

terenie: 
a) wysokoWć zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji 

nadziemnych, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  7) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 19/1.3.UU, 
19/1.4.MU i 19/1.5.MU oraz na terenach 
przeznaczonych dla garacy 19/1.10.KP, 
19/1.11.KP, 19/1.12.KP dopuszcza siC lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki z 
zachowaniem linii zabudowy ustalonych w planie, 

b) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działkiś 

 
  8) zasady podziału na działkiŚ dopuszcza siC zmiany 

granic działek dla potrzeb uregulowania stanu 
prawnego gruntów jako terenów niezbCdnych do 
prawidłowego funkcjonowania istniej>cych budynków 
na działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji wyznaczone 
s> przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w planie 
sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na terenach przeznaczonych dla funkcji usługowych i 

mieszkaniowo usługowych dopuszcza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych dla sezonowych 
usług handlu i gastronomii, z zachowaniem linii 
zabudowy ustalonych w planie; 

 
  2) kioski przy ul. 3-go Maja s> zgodne z planem; 
 
  3) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiemŚ 
a) obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu, 
b) garacy indywidualnych na działkach bCd>cych we 

władaniu osób fizycznych. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulicy 0.08.KD.Z na zasadach uzgodnionych z 
zarz>dc> drogi, 

b) z ulic 0.20.KD.L, V.08.KD.D i 19/1.8.KD.D bez 
ograniczeMś 

 
  2) dla ulicy 19/1.8.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i 
chodników, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 19/1.3.UU jak w 
stanie istniej>cym, na pozostałym terenie na zasadach 
okreWlonych w § 16 ust. 9. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 19/1.10.KP, 

19/1.11.KP do czasu realizacji zagospodarowania 
zgodnie z planem, dopuszcza siC dotychczasowy 
sposób ucytkowania terenu tj. garace w tymczasowych 
obiektach budowlanych (kontenery itp.); 

 
  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. 
 

9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 
własnoWci> Gminy PasłCk lub pozostaj>cych w 
dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ 8Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.20.MM o 

powierzchni 3,21 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej; 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowychŚ 

a) w zabudowie usytuowanej w pierzejach ulic 
otaczaj>cych teren V.20.MM dopuszcza siC 
lokalizacjC funkcji usługowych w formie budynków 
wolnostoj>cych lub w formie lokali w budynkach z 
funkcj> mieszkaniow>, 

b) w pozostałej zabudowie wył>cznie w formie lokali 
wbudowanych, 

 
  2) na całym terenie dopuszcza siC lokalizacjC budynków 

zamieszkania zbiorowego zaspakajaj>cych 
specyficzne potrzeby mieszkaniowe; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

tereny wydzieleM wewnCtrznych 20/1.1.KD.D, 
20/1.2.KD.D, 20/1.3.KD.D przeznacza siC dla dróg 
publicznych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
, 

 
  3) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
 
  4) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 
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3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 20/3.1 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej z zadrzewieniami; wyklucza siC 
wycinkC istniej>cego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego; 
ochronie podlega: 
a) zespół zabudowy wzdłuc ulicy Limanowskiego 

(V.09.KD.D) 
b) zespół zabudowy wzdłuc ul. Bankowej (V.08.KD.D) 
c) zespół zabudowy wzdłuc ulicy 3-go Maja 

(0.20.KD.L), 
d) zespół zabudowy wzdłuc ulicy ZwyciCstwa 

(V.07.KD.L); 
 
  2) zakres ochrony obejmuje: 

a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 
zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 

b) kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych; 
dopuszcza siC rozbudowC zabytkowych budynków 
bez naruszania elewacji od strony ulic 
wymienionych w pkt 1, 

c) w szczególnoWci nastCpuj>cych parametrówŚ 
wysokoWć zabudowy, rzCdna posadowienia 
parteru, kolorystyka pokrycia dachu (dachówka 
ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>ce linie zabudowy wzdłuc ulic 
0.20.KD.L, V.07.KD.L, V.08.KD.D, V.09.KD.D, 
wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, w 
wiCkszoWci s> to budynki zabytkowe, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cych ulic 20/1.1.KD.D, 20/1.2.KD.D i 
20/1.3.KD.D, wyznaczone przez istniej>c> 
zabudowC i oznaczone na rysunku planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,4, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 30 %; 

 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

usytuowanej w chronionych zespołach zabudowy 
zgodnie z ustaleniami w ust. 4, dla zabudowy na 
pozostałym terenie ustala siCŚ 
a) wysokoWć zabudowy do 12 m, od 2 do 

3 kondygnacji, dopuszcza siC zwiCkszenie 
wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe, o połaciach nachylonych pod 
jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 29º-45º, kolorystyka pokrycia dachu: w 
tonacjach czerwieni, br>zu lub grafitu, dopuszcza 
siC dachy mansardowe; główna kalenica 
równoległa lub prostopadła do drogi z której 
odbywa siC wjazd na działkC, 

c) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 
do 5 m, kształt dachu dowolny; 

 
  4) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  5) zasady podziału na działkiŚ 

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 
budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i 
garacy, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 
miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulic 0.20.KD.L, V.07.KD.L, V.08.KD.D i 
V.09.KD.D bez ograniczeM, 

b) z ulic 20/1.1.KD.D, 20/1.2.KD.D, 20/1.3.KD.D; 
 
  2) dla ulic oznaczonych jako 20/1.1.KD.D, 20/1.2.KD.D, 

20/1.3.KD.D ustala siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie ma zastosowania. 

 
§ 8ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.21.MM o 

powierzchni 3,63 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej; 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.1.UO zajmuje 

zabudowa zwi>zana z funkcjami usług oWwiaty i 
wychowania; 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowychŚ 

a) w zabudowie usytuowanej w pierzejach ulic 
otaczaj>cych teren V.21.MM dopuszcza siC 
lokalizacjC funkcji usługowych w formie budynków 
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wolnostoj>cych lub w formie lokali w budynkach z 
funkcj> mieszkaniow>, 

b) w pozostałej zabudowie wył>cznie w formie lokali 
wbudowanych; 

 
  3) na całym terenie dopuszcza siC lokalizacjC budynków 

zamieszkania zbiorowego zaspakajaj>cych 
specyficzne potrzeby mieszkaniowe; 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.2.KD.D 
przeznacza siC dla drogi publicznej, 

b) teren wydzielania wewnCtrznego 21/1.3.KX 
przeznaczony jest dla dojazdu, stanowi>cego 
drogC ogólnie dostCpn>, która realizowana bCdzie 
jako cel publiczny, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.4.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.5.KP 
przeznacza siC dla zespołu garacy, 

e) teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.6.KX 
przeznacza siC dla ci>gu pieszego. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
, 

 
  3) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
 
  4) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: na terenach 
oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 
wewnCtrzne 21/3.1, 21/3.2, 21/3.3 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej z zadrzewieniami; wyklucza siC 
wycinkC istniej>cego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) cały teren znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego; 
ochronie podlega: 
a) zespół zabudowy wzdłuc ulicy Limanowskiego, 
b) zespół zabudowy wzdłuc ul. żdaMskiej, 
c) zespół zabudowy Placu Grunwaldzkiego; 

 
  2) zakres ochrony obejmuje: 

a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 
zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 

b) zachowanie historycznych cech poszczególnych 
budynków w czCWci tworz>cej pierzeje ulicy 
V.10.KD.D oraz Placu Grunwaldzkiego, ulic 
0.20.KD.L i V.09.KD.D, tj.: bryły, kształtu dachu, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; dopuszcza siC rozbudowC 
zabytkowych budynków bez naruszania elewacji 
od strony ulicy V.10.KD.D oraz Placu 
Grunwaldzkiego i ulicy 0.20.KD.L, 

c) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy 
konieczne jest zachowanie typu zabudowy 
istniej>cej, co najmniej w czCWci tworz>cej pierzejC 
ulicy V.10.KD.D oraz Placu Grunwaldzkiego i ulicy 
0.20.KD.L, w szczególnoWci nastCpuj>cych 
parametrówŚ wysokoWć zabudowy, rzCdna 
posadowienia parteru, kolorystyka pokrycia dachu 
(dachówka ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w pierzei Placu 

Grunwaldzkiego oraz ulicy V.10.KD.D wyznaczon> 
przez istniej>c> zabudowC, 

b) odpowiednio obowi>zuj>c> i nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy wzdłuc ulicy 0.20.KD.L na odcinkach 
oznaczonych na rysunku planu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone 
przez istniej>c> zabudowC, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dla zabudowy 
przy Placu Grunwaldzkim - dowolny, na 
pozostałym terenie nie wiCcej nic 0,4; ustalenie nie 
dotyczy terenu 21/1.5.KP, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: dla 
zabudowy przy Placu Grunwaldzkim dowolny, na 
pozostałym terenie nie mniej nic 50 % 

 
  3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 21/1.1.UO: 
a) wysokoWć zabudowy: do 12 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

usytuowanej w chronionych zespołach zabudowy 
zgodnie z ustaleniami w ust. 4, dla zabudowy na 
pozostałym terenie ustala siCŚ 
a) wysokoWć zabudowy do 12 m, od 2 do 

4 kondygnacji, dopuszcza siC zwiCkszenie 
wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) do drogi z której odbywa siC wjazd na działkC, 
c) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 

do 5 m, kształt dachu dowolny; 
 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 21/1.5.KP- zespół garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  6) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 
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  7) zasady podziału na działkiŚ 
a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek 

budowlanych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 
dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i 
garacy, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu, 

 
  2) na działkach we władaniu osób fizycznych dopuszcza 

siC lokalizacjC garacy w tymczasowych obiektach 
budowlanych z zachowaniem zasad ustalonych w 
planie. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulic 0.20.KD.L, V.07.KD.L, V.09.KD.D i 
V.10.KD.D bez ograniczeM, 

b) z ulicy 21/1.2.KD.D; 
 
  2) dla ulicy 21/1.2.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ ok. 10 m - 

jak w stanie istniej>cym, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 

pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i 
chodników, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  3) dla dojazdu 21/1.3.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników z miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych; 

 
  4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9, a dla zabudowy 
usytuowanej przy Placu Grunwaldzkim jak w stanie 
istniej>cym. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 21/1.5.KP do 

czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu tj. garace w tymczasowych obiektach 
budowlanych (kontenery itp.; 

 
  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. 
 

9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie ma zastosowania. 

 
§ 82. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.22.MM o 

powierzchni 1,88 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej; 
 
  1) tereny wydzieleM wewnCtrznych 22/1.1.MW i 

22/1.2.MW przeznacza siC dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 
  2) tereny wydzieleM wewnCtrznych 22/1.3.MU, 22/1.4.MU 

i 22/1.5.MU przeznaczone s> dla zabudowy 
mieszkaniowo usługowejŚ 
a) obowi>zuje lokalizacja usług w parterze budynku, 
b) na wycszych kondygnacjach dopuszcza siC funkcjC 

mieszkaniow> integralnie powi>zan> z prowadzon> 
działalnoWci> usługow>, w formie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 
  3) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe; 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 22/1.6.KP 
przeznacza siC dla parkingu z dojazdem do stacji 
transformatorowej, bez mocliwoWci lokalizacji 
garacy, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 22/1.7.KP 
przeznacza siC dla zespołu garacy, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 22/1.8.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 

budynków zabytkowych, na pozostałych obiektach 
dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego; 
ochronie podlega: 
a) zespół zabudowy mieszkaniowej wzdłuc ulicy 

żdaMskiej, 
b) zespół zabudowy Placu Grunwaldzkiego i ul. 3-go 

Maja; 
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  2) zakres ochrony obejmuje: 
a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 

zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 
b) kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych; 

dopuszcza siC rozbudowC istniej>cych budynków 
bez naruszania elewacji od strony ulicy V.10.KD.D 
oraz Placu Grunwaldzkiego i ulicy 0.20.KD.L, 

c) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy 
konieczne jest zachowanie typu zabudowy 
istniej>cej, co najmniej w czCWci tworz>cej pierzejC 
ulicy V.10.KD.D oraz Placu Grunwaldzkiego i ulicy 
0.20.KD.L, w szczególnoWci nastCpuj>cych 
parametrówŚ wysokoWć zabudowy, rzCdna 
posadowienia parteru, kolorystyka pokrycia dachu 
(dachówka ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w pierzei Placu 

Grunwaldzkiego oraz ulic 0.20.KD.L i V.10.KD.D 
wyznaczon> przez istniej>c> zabudowC, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone 
przez istniej>c> zabudowC, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dla zabudowy 
przy Placu Grunwaldzkim i terenu wydzielenia 
wewnCtrznego 22/1.7.KP - dowolny, na terenach 
wydzieleM wewnCtrznych przeznaczonych dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub 
mieszkaniowo usługowej maksymalnie zgodnie z 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi w 
planie, na pozostałym terenie maksymalnie 0,4; 

b) dział powierzchni terenu biologicznie czynnej: na 
terenach wydzieleM wewnCtrznych przeznaczonych 
dla zabudowy usługowej lub mieszkaniowo 
usługowej oraz terenie wydzielenia wewnCtrznego 
22/1.7.KP- dowolny, na pozostałym terenie 
minimum 50 %; 

 
  3) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 22/1.1.MW i 22/1.2.MW: wyklucza siC 
przebudowC zabudowy istniej>cej, skutkuj>c> 
zwiCkszeniem wysokoWci zabudowy; 

 
  4) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 22/1.3.MU i 22/1.5.MU: 
a) wysokoWć zabudowy: do 9,5 m, dopuszcza siC 

zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) dach dowolny, kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej i br>zów oraz grafitu; 

 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 22/1.4.MU: dopuszcza siC przebudowC 
i rozbudowC istniej>cego budynku z zachowaniem 
typu zabudowy istniej>cej wyznaczonego przez 
zabytkowe budynki usytuowane w bezpoWrednim 
s>siedztwie w pierzei ulicy 3-go Maja, oznaczonej jako 
0.20.KD.L; 

 
  6) parametry zabudowy w strefie ochrony 

konserwatorskiej: 

a) dla zabudowy usytuowanej w pierzejach ulic 
zgodnie z ustaleniami w ust. 4, 

b) dla garacy i budynków gospodarczych wysokoWć 
do 5 m, dach dowolny; 

 
  7) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 22/1.7.KP - zespół garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 20 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  8) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie; 

 
  9) zasady podziału na działkiŚ 

a) dopuszcza siC wydzielanie działek budowlanych na 
terenie wydzielenia wewnCtrznego 22/1.3.MU dla 
realizacji zabudowy zgodnie z ustaleniem w 
punkcie 4 i punkcie 7, 

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków., zalecane 
granice poszczególnych posesji wyznaczone s> 
przez istniej>ce granice działek i linie 
rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowania. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu; 

 
  2) na działkach we władaniu osób fizycznych dopuszcza 

siC lokalizacjC garacy w tymczasowych obiektach 
budowlanych z zachowaniem zasad ustalonych w 
planie. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: z ulic 0.18.KD.L, 

0.20.KD.L, V.07.KD.L i V.10.KD.D bez ograniczeMś 
 
  2) dla zabudowy usytuowanej w pierzejach ulic 

V.10.KD.D i 0.20.KD.L obowi>zuje zapewnienie miejsc 
parkingowych na zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9, 
na pozostałym terenie jak w stanie istniej>cym. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 22/1.7.KP do 

czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu tj. garace w tymczasowych obiektach 
budowlanych (kontenery itp.); 
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  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk, przeznaczonych na cele 
publiczne oraz pozostaj>cych w dotychczasowym 
ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ 83. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.23.MW o 

powierzchni 4,81 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 23/1.2.UU 

przeznacza siC dla zabudowy usługowej, dopuszcza 
siC rozbudowC budynku o funkcjC mieszkaniow> 
integralnie powi>zan> z prowadzon> działalnoWci> 
usługow>, w formie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  2) tereny wydzieleM wewnCtrznych 23/1.1.MU i 

23/1.3.MU przeznaczone s> dla zabudowy 
mieszkaniowo usługowejŚ 
a) obowi>zuje lokalizacja usług w parterze budynku, z 

elewacj> frontow> od strony ul. 3-go Maja, 
b) na wycszych kondygnacjach funkcja mieszkaniowa 

z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej; 
 
  3) tereny wydzieleM wewnCtrznych 23/1.4.MU, 23/1.5.MU 

i 23/1.6.MU przeznaczone s> dla zabudowy 
mieszkaniowo usługowejŚ 
a) obowi>zuje lokalizacja usług w parterze budynku, 
b) na wycszych kondygnacjach dopuszcza siC funkcjC 

mieszkaniow> integralnie powi>zan> z prowadzon> 
działalnoWci> usługow>, w formie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 
  4) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe, 

c) lokalizacjC zieleni urz>dzonej, placów zabaw, 
parkingówś 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 23/1.7.KD.D i 
23/1.8.KD.D przeznaczone s> dla dróg 
publicznych, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 23/1.9.KP i 
23/1.10.KP przeznaczone s> dla garacy, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 23/1.11.KP i 
23/1.12.KP przeznaczone s> dla parkingów, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 23/1.13.KX 
przeznaczony jest dla dojazdu, 

e) teren wydzielenia wewnCtrznego 23/1.14.KX 
przeznaczony jest dla dojazdu, 

f) teren wydzieleM wewnCtrznych 23/1.15.E, 
23/1.16.E przeznacza siC dla stacji 
transformatorowych, 

g) teren wydzielenia wewnCtrznego 23/1.17.ZP 
przeznaczony jest dla zieleni urz>dzonej, 

h) tereny wydzieleM wewnCtrznych 23/1.18.IT, 
23/1.19.IT, 23/1.20.IT, 23/1.21.IT przeznacza siC 

dla pasów technicznych infrastruktury wzdłuc drogi 
0.08.KD.Z. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
; 

 
  3) za wyj>tkiem terenu wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 23/1.2.UU obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło mog>ce 
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 
s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie szpaleru 

drzew liWciastych wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulicy 
0.18.KD.L (ul. Ogrodowa), oznaczonego symbolicznie 
na rysunku planu, 

 
  2) obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie szpaleru 

drzew liWciastych w pasie drogowym ulicy 
23/1.7.KD.D, oznaczonego symbolicznie na rysunku 
planu, 

 
  3) na terenach przeznaczonych dla parkingów 

obowi>zuje kształtowanie zasobu zieleni zgodnie z 
zasadami zawartymi w ustaleniach ogólnych. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 10 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 0.08.KD.Z, 
b) w odległoWci minimum 8 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 0.20.KD.L, 
c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 23/1.5.MU 

po granicy tego wydzielenia, 
d) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 23/1.7.KD.D, 
e) na pozostałym terenie wyznaczone przez istniej>c> 

zabudowC, zgodnie z rysunkiem planu, 
 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: 
- na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 23/1.1.MU: nie wiCcej nic 0,3, 
- na pozostałych terenach wydzieleM 

wewnCtrznych przeznaczonych dla zabudowy 
usługowej lub mieszkaniowo usługowej 
maksymalnie zgodnie z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy ustalonymi w planie, 

- na pozostałym terenie maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: na 

terenach wydzieleM wewnCtrznych przeznaczonych 
dla zabudowy usługowej lub mieszkaniowo 
usługowej dowolny, na pozostałym terenie 
minimum 60 %; 

 
  3) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 23/1.1.MU: 
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a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic dwie 
kondygnacje nadziemne, do 9,5 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) dach dowolny, kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej i br>zów oraz grafitu; 

 
  4) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 23/1.2.UU: 
a) wysokoWć zabudowy: do 9,5 m, dopuszcza siC 

zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) dach dowolny, kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej i br>zów oraz grafitu; 

 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 23/1.3.MU: 
a) nowa zabudowa w typie zabudowy istniej>cej, 

obowi>zuje kontynuacja wszystkich parametrów 
zabudowy istniej>cej w s>siedztwie, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np.: wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) wyklucza siC przebudowC istniej>cych budynków 
skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci zabudowy lub 
zmian> formy zabudowy; 

 
  6) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 23/1.4.MU 
a) wysokoWć zabudowy: od 8 m do 9,5 m, 
b) dach stromy dwuspadowy o k>cie nachylenia 

głównych połaci dachu od 40 do 45 stopni, 
kalenica równoległa do drogi 23/1.8.KD.D, 

c) kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do 
tonacji naturalnej dachówki ceramicznej i br>zów, 

d) dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku i 
dach wielospadowy dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp.; 

 
  7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 23/1.5.MU: 
a) dla budynku lokalizowanego zgodnie z 

prawomocn> przed uchwaleniem planu decyzj> o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
ustala siCŚ wysokoWć zabudowy: od 5,5 m do 
8,5 m, dach stromy dwuspadowy o k>cie 
nachylenia głównych połaci dachu do 45 stopni, 
kalenica równoległa do drogi 23/1.8.KD.D, 
kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do 
tonacji naturalnej dachówki ceramicznej (kolor 
czerwony lub ceglastoczerwony), 

b) dla pozostałej zabudowy obowi>zuje zachowanie 
typu zabudowy istniej>cej poprzez przyjCcie 
wszystkich parametrów zabudowy wyznaczonych 
przez zabudowC istniej>c>, 

c) w przypadku braku zabudowy ustala siC wysokoWć 
zabudowy: od 8 m do 9,5 m, dach stromy 
dwuspadowy o k>cie nachylenia głównych połaci 
dachu od 40 do 45 stopni, kalenica równoległa do 
drogi 23/1.8.KD.D, kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej i br>zówś dopuszcza siC zwiCkszenie 
wysokoWci budynku i dach wielospadowy dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp.; 

 
  8) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 23/1.6.MU: 
a) wysokoWć zabudowy: do 9,5 m, dopuszcza siC 

zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) dach dowolny, kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej i br>zów oraz grafitu; 

 
9) parametry zabudowy dotycz>ce zespołów garacy na 

terenie wydzieleM wewnCtrznych 23/1.9.KP i 
23/1.10.KP: nowa zabudowa w typie zabudowy 
istniej>cejś 
a) wyklucza siC przebudowC zabudowy istniej>cej, 

skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci zabudowy, 
b) nowa zabudowa w typie zabudowy istniej>cej w 

bezpoWrednim s>siedztwieś 
 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu; 

 
  2) na działkach we władaniu osób fizycznych dopuszcza 

siC lokalizacjC garacy w tymczasowych obiektach 
budowlanych z zachowaniem zasad ustalonych w 
planie. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulicy 0.08.KD.Z jak w stanie istniej>cym, 
wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 
zjazdów z tej ulicy, 

b) z ulic 0.18.KD.L, 0.20.KD.L bez ograniczeM, 
c) z ulic 23/1.7.KD.D i 23/1.8.KD.D bez ograniczeMś 

 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9, z nastCpuj>cymi 
wyj>tkamiŚ 
a) dla zabudowy na terenie wydzieleM wewnCtrznych 

23/1.4.MU i 23/1.5.MU dopuszcza siC 
zbilansowanie koniecznych miejsc postojowych z 
uwzglCdnieniem parkingu 23/1.12.KP, dla 
zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
23/1.3.MU dopuszcza siC zbilansowanie 
koniecznych miejsc postojowych z uwzglCdnieniem 
mocliwoWci parkowania na drodze 23/1.7.KD.D na 
odcinku przylegaj>cym do tego terenu; 

 
  3) dla ulicy 23/1.7.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, bez prawa podł>czenia 
do ul. Kopernika, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ ok. 15 m - 
jak w stanie istniej>cym, 

c) przekrój ulicy: ulica z jezdni> o szerokoWci 
minimum 5,5 m, chodniki po obu stronach jezdni, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: szpaler drzew liWciastych 

jednolitego gatunku po jednej stronie jezdni; 
 
  4) dla ulicy 23/1.8.KD.D, ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ ok.10 m - 

jak w stanie istniej>cym, 
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c) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ ok.10 m - 
jak w stanie istniej>cym, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokoWci 30 % dla terenów wydzieleM wewnCtrznych 
oznaczonych jako 23/1.1.MU, 23/1.3.MU; 

 
  2) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk, 

przeznaczonych na cele publiczne oraz pozostaj>cych 
w dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ 84. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.24.MU o 

powierzchni 5,32 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 24/1.10.MN 

przeznaczony jest dla zabudowy jednorodzinnej w 
formie zabudowy wolno stoj>cej i blianiaczejś 

 
  2) na terenie 24/1.10.MN w zabudowie mieszkaniowej 

dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych, nie 
obnicaj>cych standardów Wrodowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 
  3) na pozostałym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych w formie lokali wbudowanych, lub 
jako budynków wolnostoj>cychś 

 
  4) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe; 

b) lokalizacjC zieleni urz>dzonej, placów zabaw, 
parkingówś 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 24/1.1.UO 
przeznacza siC dla usług oWwiaty, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 24/1.2.ZP 
przeznacza siC dla zieleni publicznej, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 24/1.3.KD.D 
przeznacza siC dla drogi publicznej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 24/1.4.KP 
zajmuje parking publiczny, 

e) tereny wydzieleM wewnCtrznych 24/1.5.KX i 
24/1.6.KX przeznaczone s> dla dojazdów, 
stanowi>cych drogi ogólnie dostCpne istniej>ce lub 
projektowane, które realizowane bCd> jako cel 
publiczny, 

f) tereny wydzieleM wewnCtrznych 24/1.7.KP, 
24/1.8.KP i 24/1.9.KP przeznacza siC dla 
parkingów z mocliwoWci> lokalizacji garacy. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) Plac Grunwaldzki jest elementem systemu przestrzeni 

publicznych miasta, obowi>zuje zachowanie 
historycznie ukształtowanej kompozycji placu, w tym 
ochrona i uzupełnienie zadrzewieMś 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

b) dopuszcza siC reklamy wbudowane o powierzchni 
noWnika do 4 m

2
 z wył>czeniem budynków 

zabytkowych oznaczonych na rysunku planu. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
 

  1) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 
wydzielenie wewnCtrzne 24/3.1 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie 
czynnej z zadrzewieniami; wyklucza siC wycinkC 
istniej>cego drzewostanu; 

 
  2) na 24/1.2.ZP obowi>zuje ochrona istniej>cego 

drzewostanu; 
 
  3) na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC drzew w 

zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy o 
parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego; 
ochronie podlega: 
a) zespół zabudowy jednorodzinnej wzdłuc ulic 

Źrzymały i Polnej, 
b) zespół zabudowy Placu Grunwaldzkiego, 
c) dwa zespoły zabudowy zagrodowej przy ul. Polnej; 

 
  2) zakres ochrony obejmuje: 

a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 
zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 

b) zachowanie historycznych cech poszczególnych 
budynków w czCWci tworz>cej pierzeje ulic 
0.21.KDL i V.11.KD.D oraz Placu Grunwaldzkiego i 
ulicy 0.20.KD.L, tj.: bryły, kształtu dachu, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; dopuszcza siC rozbudowC 
istniej>cych budynków bez naruszania elewacji od 
strony ulic 0.21.KD.L i V.11.KD.D oraz Placu 
Grunwaldzkiego i ulicy 0.20.KD.L, 

c) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy 
konieczne jest zachowanie typu zabudowy 
istniej>cej, co najmniej w czCWci tworz>cej pierzejC 
ulic 0.21.KD.L i V.11.KD.D, w szczególnoWci 
nastCpuj>cych parametrówś wysokoWć zabudowy, 
rzCdna posadowienia parteru, główna kalenica 
dachu równoległa do ulic 0.21.KD.L i V.11.KD.D 
oraz placu Grunwaldzkiego i ulicy 0.20.KD.L, 
kolorystyka pokrycia dachu (dachówka ceramiczna 
czerwona); w zabudowie zagrodowej przy ul. 
Polnej znajduje siC budynek z kalenic> prostopadł> 
do ulicy Polnej - do zachowania. 
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5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) na odcinku oznaczonym na rysunku planu, wzdłuc 

ulicy V.11.KD.D (ul. Źrzymały), w pierzejach Placu 
Grunwaldzkiego, tj. wzdłuc ulicy 24/1.3.KD.D, 
wzdłuc ulicy 0.20.KD.L (ul. 3-go Maja) na odcinku 
oznaczonym na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuc ulic 
0.20.KD.L i 0.21.KD.L wyznaczone przez istniej>c> 
zabudowC na odcinkach oznaczonych na rysunku 
planu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 24/1.9.KP; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu w granicach 

wydzieleM wewnCtrznych 24/1.10.MN, 24/5.1 i 24/5.2: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzielenia 
wewnCtrznego 24/3.1, 

c) na działkach nie spełniaj>cych wymogów 
ustalonych w pkt 2 lit. a i pkt 2 lit. b w dniu 
uchwalenia planu, wyklucza siC lokalizacjC nowej 
zabudowy; 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu na pozostałym 

obszarze: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  4) parametry zabudowy w strefie ochrony 

konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami w ust. 4; 
 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 24/1.1.UO: 
a) wysokoWć zabudowy: do 12 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 

 
  6) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 24/1.7.KP, 24/1.8.KP i 24/1.9.KP - 
zespoły garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 
- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym 

czasie obowi>zuje realizacja kolejnego boksu 
garacowego o parametrach identycznych jak w 
s>siednim boksie; 

 
  7) parametry zabudowy na pozostałym terenie: 

a) wysokoWć zabudowy: od 7 m do 12 m, dopuszcza 
siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu, 
dopuszcza siC dachy mansardowe; 

 
 
 

  8) zasady podziału na działkiŚ 
a) w strefie ochrony konserwatorskiej wyklucza siC 

wydzielanie nowych działek budowlanych, za 
wyj>tkiem działek na terenach wydzieleM 
wewnCtrznych przeznaczonych dla zespołów 
garacy, 

b) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 24/5.1 i 24/5.2 
minimalna wielkoWć działki (rozumianej jako suma 
powierzchni działki wydzielonej po obrysie budynku 
i posesji przynalecnej do budynku) wynosi 800 m

2
, 

ustalenie nie dotyczy działek wydzielonych dla 
pawilonów handlowych, 

c) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku, 
zalecane granice poszczególnych posesji 
wyznaczone s> przez istniej>ce granice działek i 
linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów pieszo 
jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 
planie sposobie ucytkowaniaś 

 
  9) Lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na terenie 24/1.2.ZP dopuszcza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych w celu 
urz>dzenia terenu dla usług sezonowych z zakresu 
gastronomii, rozrywki i rekreacji; 

 
  2) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i 
miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: z ulic 0.20.KD.L, 

0.21.KD.L, V.11.KD.D bez ograniczeMś 
 
  2) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 24/1.10.MN, 

24/5.1 i 24/5.2 obowi>zuje zapewnienie miejsc 
parkingowych na zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9, 
na pozostałym terenie jak w stanie istniej>cymś 

 
  3) dla dojazdów 24/1.5.KX i 24/1.6.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny; 
 
  4) dla ulicy 24/1.3.KD.D bCd>cej fragmentem Placu 

Grunwaldzkiego ustala siCŚ, 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ do 10 m 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: zgodnie z kompozycj> 

zieleni na całym Placu Grunwaldzkim. 
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8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 24/1.7.KP, 

24/1.8.KP i 24/1.9.KP do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu tj. garace 
w tymczasowych obiektach budowlanych (kontenery 
itp.); 

 
  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. 
 

9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 
własnoWci> Gminy PasłCk, przeznaczonych na cele 
publiczne oraz pozostaj>cych w dotychczasowym 
ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ 85. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.25.MM o 

powierzchni 4,08 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej; 
 
  1) tereny wydzieleM wewnCtrznych 25/1.1.MN i 

25/1.2.MN przeznaczone s> dla zabudowy 
jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stoj>cej i 
blianiaczejś na pozostałym terenie zabudowa 
jednorodzinna lub wielorodzinna; 

 
  2) na terenie 25/1.1.MN i 25/1.2.MN w zabudowie 

mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC funkcji 
usługowych, nie obnicaj>cych standardów Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) na pozostałym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych w formie lokali wbudowanych, lub 
jako budynków wolnostoj>cychś 

 
  4) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe, 

b) lokalizacjC zieleni urz>dzonej, placów zabaw, 
parkingówś 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 25/1.3.KX, 
25/1.4.KX przeznacza siC dla ci>gów pieszych, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 25/1.5.KX, 
25/1.6.KX przeznacza siC dla dojazdów, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 25/1.7.KP, 
25/1.8.KP i 25/1.9.KP przeznacza siC dla garacy. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

  1) Plac Grunwaldzki jest elementem systemu przestrzeni 
publicznych miasta, obowi>zuje zachowanie 
historycznie ukształtowanej kompozycji placu; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
budynków zabytkowych, 

b) dopuszcza siC reklamy wbudowane o powierzchni 
noWnika do 4 m

2
 z wył>czeniem budynków 

zabytkowych oznaczonych na rysunku planu. 
 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnCtrzne 25/3.1 i 25/3.2 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej z zadrzewieniami; wyklucza siC 
wycinkC istniej>cego drzewostanu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 

  1) czCWć terenu znajduje siC w strefie chronionych 
elementów historycznego układu przestrzennego; 
ochronie podlega: 
a) zespół zabudowy jednorodzinnej wzdłuc ulic 

Źrzymały i Polnej, 
b) zespół zabudowy Placu Grunwaldzkiego; 

 
  2) zakres ochrony obejmuje: 

a) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, 
zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 

b) , kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; dopuszcza siC rozbudowC 
istniej>cych budynków bez naruszania elewacji od 
strony ulic 0.21.KD.L i V.11.KD.D oraz Placu 
Grunwaldzkiego i ulicy 0.20.KD.L, 

c) przy wymianie i uzupełnieniach zabudowy 
konieczne jest zachowanie typu zabudowy 
istniej>cej, co najmniej w czCWci tworz>cej pierzejC 
ulic 0.21.KD.L i V.11.KD.D, w szczególnoWci 
nastCpuj>cych parametrówŚ wysokoWć zabudowy, 
rzCdna posadowienia parteru, główna kalenica 
dachu równoległa do ulic 0.21.KD.L i V.11.KD.D 
oraz Placu Grunwaldzkiego i ulicy 0.20.KD.L, 
kolorystyka pokrycia dachu (dachówka czerwona); 

 
  3) dla zabytkowych budynków w pierzei ulicy 0.19.KD.L 

(ul. Ogrodowa) ustala siCŚ 
a) wyklucza siC przebudowC budynków prowadz>c> 

do zmiany formy dachu, 
b) obowi>zuje zachowanie ceramicznego pokrycia 

dachu w dotychczasowym kolorze. 
 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy wyznaczone przez 

istniej>c> zabudowC wzdłuc ulicy 0.21.KD.L               
(ul. Polna) - na odcinku oznaczonym na rysunku 
planu, wzdłuc ulicy V.11.KD.D (ul. Źrzymały),           
w pierzejach Placu Grunwaldzkiego, wzdłuc ulicy 
0.20.KD.L (ul. 3-go Maja) na odcinku oznaczonym 
na rysunku planu, wzdłuc ulicy 0.19.KD.L                  
(ul. Ogrodowa), 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuc ci>gów 
pieszych 25/1.3.KX, 25/1.4.KX oraz ulicy 
V.11.KD.D na odcinku oznaczonym na rysunku 
planu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach 
wydzieleM wewnCtrznych 25/1.7.KP, 25/1.8.KP i 
25/1.9.KP; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu w granicach 

wydzieleM wewnCtrznych 25/1.1.MN i 25/1.2.MN: 
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a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 25/3.1 i 25/3.2, 

c) na działkach nie spełniaj>cych wymogów 
ustalonych w pkt 2 lit. a i pkt 2 lit. b w dniu 
uchwalenia planu, wyklucza siC lokalizacjC nowej 
zabudowy; 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu na pozostałym 

obszarze: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny; 
 
  4) parametry zabudowy w strefie ochrony 

konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami w ust. 4; 
 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 25/1.7.KP, 25/1.8.KP i 25/1.9.KP - 
zespoły garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  6) parametry zabudowy w pierzei ul. Ogrodowej: 

a) wyklucza siC przebudowC istniej>cej zabudowy 
skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci budynków, 

b) ustalenie nie dotyczy zabudowy nicszej nic dwie 
kondygnacje, gdzie dopuszcza siC rozbudowC 
budynków usługowych o kondygnacje 
przeznaczone dla funkcji mieszkaniowych, forma 
zabudowy nawi>zuj>ca do cech zabytkowych 
budynków oznaczonych w planie; 

 
  7) parametry pozostałej zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: od 7 m do 12 m, dopuszcza 
siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dachy dwuspadowe, o połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 3Ńº-45º, kolorystyka 
pokrycia dachu: w tonacjach czerwieni, br>zu, 
dopuszcza siC dachy mansardowe; 

 
  8) zasady podziału na działkiŚ 

a) w strefie ochrony konserwatorskiej wyklucza siC 
wydzielanie nowych działek budowlanych, 

b) dla zabudowy wielorodzinnej usytuowanej w 
pierzei ul. Ogrodowej minimalna wielkoWć działki 
(rozumianej jako suma powierzchni działki 
wydzielonej po obrysie budynku i powierzchni 
posesji przynalecnej do budynku) wynosi 800 m

2
, 

ustalenie nie dotyczy działek wydzielonych dla 
pawilonów handlowych, 

c) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku lub na 
poszerzenie istniej>cych posesji, zalecane granice 
poszczególnych posesji wyznaczone s> przez 

istniej>ce granice działek i linie rozgraniczaj>ce 
ulic, dojazdów i ci>gów pieszo jezdnych oraz 
terenów o innym, ustalonym w planie sposobie 
ucytkowaniaś 

 
  9) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki z zachowaniem linii zabudowy ustalonych w 
planie. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu; 

 
  2) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 25/1.1.MN i 

25/1.2.MN na działkach we władaniu osób fizycznych 
dopuszcza siC lokalizacjC garacy w tymczasowych 
obiektach budowlanych z zachowaniem zasad 
ustalonych w planie. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: z ulic 0.19.KD.L, 

0.20.KD.L, 0.21.KD.L i V.11.KD.D bez ograniczeMś 
 
  2) dla dojazdów 25/1.5.KX, 25/1.6.KX ustala siCŚ 

szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
urz>dzenieŚ dowolne; 

 
  3) dla ci>gów pieszych 25/1.3.KX, 25/1.4.KX ustala siC 

szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  4) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 25/1.1.MN i 

25/1.2.MN obowi>zuje zapewnienie miejsc 
parkingowych na zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9, 
na pozostałym terenie jak w stanie istniej>cym. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 25/1.9.KP do 

czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu tj. garace w tymczasowych obiektach 
budowlanych (kontenery itp.); 

 
  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. 
 

9. Stawka procentowa: 
 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk, 

przeznaczonych na cele publiczne oraz pozostaj>cych 
w dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ 86. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.26.MW o 

powierzchni 10,23 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
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  1) dla zabudowy usługowej przeznacza siC tereny 
wydzieleM wewnCtrznychŚ 
a) 26/1.1.UU - istniej>cy ducy obiekt handlowy, 
b) 26.1.2.UU - zespół budynków usługowych przy ul. 

Ogrodowej, 
c) 26/1.5.UU - budynek handlowo usługowy, 
d) 26/1.6.UU - projektowany zespół pawilonów 

usługowych, 
e) 26/1.7.UU - istniej>cy pawilon handlowy; 

 
  2) dla zabudowy mieszkaniowo usługowej przeznacza 

siCŚ 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.3.MU, nowa 

zabudowa jako zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami w parterach budynków, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.4.MU, gdzie 
dopuszcza siC rozbudowC istniej>cego budynku 
usługowego o funkcjC mieszkaniow> integralnie 
powi>zan> z prowadzon> działalnoWci> usługow>, 
w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
usługi na parterze, funkcje mieszkaniowe 
dopuszcza siC na drugiej kondygnacji; 

 
  3) na całym terenie dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe, 

c) lokalizacjC zieleni urz>dzonej, placów zabaw, 
parkingówś 

 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 26/1.8.KD.W i 
26/1.9.KD.W przeznaczone s> dla dróg 
wewnCtrznych, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 26/1.10.KX i 
26/1.11.KX przeznaczone s> dla dojazdów, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 26/1.12.KX i 
26/1.13.KX przeznaczone s> dla ci>gów pieszych, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych 26/1.14.KP, 
26/1.15.KP i 26/1.16.KP przeznaczone s> dla 
parkingów bez prawa lokalizacji garacy, 

e) tereny wydzieleM wewnCtrznych 26/1.17.E, 
26/1.18.E, 26/1.19.E i 26/1.20.E przeznacza siC dla 
stacji transformatorowych, 

f) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.21.C 
przeznaczony jest dla infrastruktury zwi>zanej z 
zaopatrzeniem w ciepło, 

g) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.21.C 
przeznaczony jest dla infrastruktury zwi>zanej z 
zaopatrzeniem w ciepło, 

h) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.23.KP 
przeznacza siC dla zespołów garacy. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklamy wolnostoj>cej o 
wysokoWci noWnika do 8 m na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 26/1.1.UU, na pozostałym terenie 
wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
; 

 
  3) za wyj>tkiem terenów wydzieleM wewnCtrznych 

przeznaczonych dla zabudowy usługowej obowi>zuje 
zakaz umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło 

mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpoWrednim s>siedztwie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie szpaleru 

drzew liWciastych wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulicy 
V.12.KD.D (ul. 11 Listopada) oznaczonego 
symbolicznie na rysunku planu; 

 
  2) w granicach wydzielenia 26/1.22.KX ukształtowanie i 

utrzymanie promenady spacerowej z alej> drzew 
liWciastych (dwa szpalery, po obu stronach chodnika); 

 
  3) na terenach przeznaczonych dla parkingów 

obowi>zuje kształtowanie zasobu zieleni zgodnie z 
zasadami zawartymi w ustaleniach ogólnych. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) na terenie wydzielenia 26/1.3.MU obowi>zuj>c> 

liniC zabudowy w odległoWci 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi 0.19.KD.L i granicy 
wydzielenia 26/1.14.KP oraz nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy w odległoWci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi 0.20.KD.L i po granicy z 
drog> 26/1.8.KD.W, 

b) na terenie wydzielenia 26/1.1.UU obowi>zuj>c> 
liniC zabudowy w odległoWci 6 m od strony ulicy 
0.19.KD.L i wydzielenia 26/1.14.KP wyznaczona 
przez istniej>c> zabudowC, ustalona obowi>zuj>ca 
linia dla istniej>cej zabudowy jest lini> 
nieprzekraczaln> oraz nieprzekraczalna linia 
zabudowy wyznaczona przez istniej>c> zabudowC 
od strony drogi 26/1.8.KD.W i przejWcia pieszego 
16/1.13.KX, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie 
wydzieleM wewnCtrznych 26/1.6.UU, 26/5.1 i 26/5.2 
po granicy tych wydzieleM, 

d) na pozostałym terenie nieprzekraczalne linie 
zabudowy wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: na terenach 
wydzieleM wewnCtrznych przeznaczonych dla 
zabudowy usługowej lub mieszkaniowo usługowej 
maksymalnie zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy ustalonymi w planie, na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 26/1.3.MU zgodnie z 
ustaleniami w pkt 5), na pozostałym terenie 
maksymalnie 0,3, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: na 
terenach wydzieleM wewnCtrznych przeznaczonych 
dla zabudowy usługowej lub mieszkaniowo 
usługowej dowolny, na pozostałym terenie 
minimum 40 %; 

 
  3) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 26/1.1.UU - istniej>cy ducy obiekt 
handlowy, 
a) dopuszcza siC przebudowC zabudowy istniej>cej, 

skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci zabudowy, 
jedynie w przypadku zmiany kształtu dachu, 
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maksymalna wysokoWć zabudowy 10 m, 
dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu dowolny, w przypadku dachu 
stromego obowi>zuje pokrycie dachu w kolorystyce 
pokrycia budynków mieszkalnych znajduj>cych siC 
po drugiej stronie ulicy Ogrodowej’ś 

 
  4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 26/1.2.UU: 
wyklucza siC nadbudowC istniej>cej zabudowy; 

 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 26/1.3.MU - nowa zabudowa jako 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w 
parterach budynkówŚ 
a) na parterze dopuszcza siC zabudowC usługow> o 

maksymalnym wskaaniku powierzchni zabudowy 
wynikaj>cym z linii zabudowy ustalonych w planie, 
na wycszych kondygnacjach zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna o wskaaniku 
zabudowy maksymalnie 0,5, 

b) wysokoWć zabudowy do 15 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

c) kształt dachu dowolny, w przypadku dachu 
stromego obowi>zuje pokrycie dachu w kolorystyce 
pokrycia budynków mieszkalnych znajduj>cych siC 
po drugiej stronie ulicy Ogrodowej’ś 

 
  6) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 26/1.4.MU: 
a) wysokoWć zabudowy w kalenicy od 8,5 m do 9,5 m, 

wysokoWć górnej krawCdzi elewacji frontowej od 
3,5 m do 5,5 m, maksymalnie 2 kondygnacje, w 
tym dopuszcza siC poddasze ucytkowe, 

b) kształt dachu: nachylenie głównych połaci 
dachowych od 39 do 45 stopni, dach dwu lub 
wielospadowy kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnym w kolorze 
czerwonym lub ceglastoczerwonym, główna połać 
dachu równoległa do ulicy 3-go Maja; 

 
  7) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 26/1.5.UU: obowi>zuje zachowanie 
formy zabudowy, wyklucza siC rozbudowC lub 
nadbudowC istniej>cej zabudowy; 

 
  8) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 26/1.6.UU: 
a) wysokoWć zabudowy w kalenicy do 9 m, wysokoWć 

górnej krawCdzi elewacji frontowej od 3 m do 
4,5 m, maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 
dopuszcza siC poddasze ucytkowe, 

b) kształt dachu: nachylenie głównych połaci 
dachowych od 29 do 39 stopni, dach dwu lub 
wielospadowy kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnym w kolorze 
czerwonym lub ceglastoczerwonym, główna połać 
dachu równoległa do drogi 26/1.12.KX; 

 
  9) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 26/1.7.UU: dopuszcza siC przebudowC 
w przypadku lokalizacji w s>siedztwie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z planem; 

 
10) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 26/1.23.KP - zespół garacyŚ 

a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 
frontowej do 3 m, 

b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
11) parametry zabudowy na pozostałym terenie: 

a) wyklucza siC przebudowC zabudowy istniej>cej, 
skutkuj>c> zwiCkszeniem wysokoWci zabudowy, 

b) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 26/5.1 i 26/5.2 
nowa zabudowa w typie zabudowy istniej>cej w 
bezpoWrednim s>siedztwieś 

 
12) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 26/1.2.UU, 
26/1.4.MU, 26/1.5.UU, 26/1.6.UU, 26/1.7.UU i 
26/1.23.KP dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 
bezpoWrednio przy granicy działki z zachowaniem 
linii zabudowy ustalonych w planie, 

b) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działkiś 

 
13) zasady podziału na działkiŚ 

a) dopuszcza siC wydzielanie działek budowlanych 
lub zmiany granic działek istniej>cych dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o 
parametrach uwzglCdniaj>cych wszystkie 
wskaaniki ustalone w planie, 

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 26/1.23.KP 
dopuszcza siC wydzielanie działek dla 
indywidualnych boksów garacowych, 

c) na pozostałym terenie wyklucza siC wydzielanie 
nowych działek budowlanych, za wyj>tkiem działek 
niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 

  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych: 
a) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych 
do urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu a takce zagospodarowania 
terenu dla usług sezonowych z zakresu 
gastronomii, 

b) istniej>cy tymczasowy obiekt budowlany (kiosk) na 
terenie parkingu 26/1.14.KP jest zgodny z planem; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu publicznego na terenach 
wydzieleM wewnCtrznychŚ 
a) 26/1.8.KD.W i 26/1.9.KD.W przeznaczonych dla 

dróg wewnCtrznych, 
b) 26/1.10.KX i 26/1.11.KX przeznaczonych dla 

dojazdów, 
c) 26/1.12.KX, 26/1.13.KX i 26/1.22.KX 

przeznaczonych dla ci>gów pieszych, 
d) 26/1.14.KP, 26/1.15.KP i 26/1.16.KP 

przeznaczonych dla parkingów. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 302 - 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) z ulic 0.19.KD.L, 0.21.KD.L, V.12.KD.D bez 
ograniczeM, 

b) dla zabudowy na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 26/1.4.MU przez dojazd 
26/1.10.KX, dla zabudowy na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 26/1.6.UU przez dojazdy 
26/1.11.KX i 26/1.12.KX; 

 
  2) dla dojazdów 26/1.10.KX i 26/1.12.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 
oraz zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ ci>g pieszo jezdny bez wyodrCbniania 
jezdni i chodnikówś 

 
  3) dla dojazdu 26/1.11.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych oraz 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ ci>g pieszo jezdny bez wyodrCbniania 
jezdni i chodników z miejscami do parkowania, 

 
  4) dla ulicy 26/1.8.KD.W - droga wewnCtrzna ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 
c) przekrój ulicy: ulica z jezdni> o szerokoWci 

minimum 5,5 m, chodniki po obu stronach jezdni, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 
 

  5) dla ulicy 26/1.9.KD.W, ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 

rysunkiem planu, 
b) urz>dzenieŚ ulica o nawierzchni utwardzonej lub 

ulepszonej, pozostałe elementy urz>dzenia ulicy 
wg potrzeb współwłaWcicieli ulicy; 

 
  6) dla zabudowy lokalizowanej na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 26/1.3.MU oraz 26/5.1 i 26/5.2 
obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9, na pozostałym 
terenie zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie 
parkowania jak w stanie istniej>cymś 

 
  7) dla ci>gu pieszego oznaczonego jako 26/1.22.KX 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 
b) dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 

obowi>zuje oznakowanie trasy rowerowej lokalnej. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 26/1.23.KP do 

czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu tj. garace w tymczasowych obiektach 
budowlanych (kontenery itp.); 

 
  2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. 
 

9. Stawka procentowa: 
 
  1) ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

wysokoWci 30 % dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 
26/1.3.MU; 

 
  2) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk, 

przeznaczonych na cele publiczne oraz pozostaj>cych 
w dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ 87. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.27.MU o 

powierzchni 5,25 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

przeznacza siC tereny wydzieleM wewnCtrznych 
27/1.1.MW i 27/1.2.MW; dopuszcza siC rozbudowC 
parterów budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu z 
mocliwoWci> lokalizacji zabudowy o funkcji usługowejś 

 
  2) dla zabudowy mieszkaniowo usługowej przeznacza 

siC tereny wydzieleM wewnCtrznych 27/1.3.MU i 
27/1.4.MU; dopuszcza siC funkcjC mieszkaniow> 
integralnie powi>zan> z prowadzon> działalnoWci> 
usługow>, w formie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; usługi na parterze, funkcje 
mieszkaniowe dopuszcza siC na drugiej kondygnacji; 

 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.5.ZP 

przeznaczony jest dla zieleni parkowej urz>dzonej jako 
teren rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodziecyś 

 
  4) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.6.UU 

przeznaczony jest dla usług publicznych z zakresu 
oWwiaty, wychowania, sportu i rekreacji oraz zdrowia; 

 
  5) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.7.MU, obejmuje 

istniej>c> zabudowC zagrodow>, docelowo zakłada siC 
zmianC sposobu ucytkowania na zabudowC 
mieszkaniowo usługow>ś 

 
  6) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.8.MN 

przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  7) na terenie V.27.MU w zabudowie mieszkaniowej i 

mieszkaniowo usługowej dopuszcza siC lokalizacjC 
budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajaj>cych 
specyficzne potrzeby mieszkaniowe; 

 
  8) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.9.KP 
przeznaczony jest dla zespołów garacy z 
parkingiem; 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.10.W 
rezerwuje siC dla lokalizacji zbiornika 
wyrównawczego, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.11.KD.W 
przeznaczony jest dla drogi wewnCtrznej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.12.KD.D 
przeznaczony jest dla drogi publicznej, 

e) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.13.KP 
przeznaczony jest dla parkingu bez mocliwoWci 
lokalizacji garacy. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: na całym 
terenie wyklucza siC lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie szpalerów 

drzew liWciastych wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulic 
V.12.KD.D (ul. 11 Listopada), V.14.KD.D i 
27/1.12.KD.D, na odcinkach oznaczonych 
symbolicznie na rysunku planu, 

 
  2) na terenach przeznaczonych dla parkingów 

obowi>zuje kształtowanie zasobu zieleni zgodnie z 
zasadami zawartymi w ustaleniach ogólnych. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ ochronie podlega zespół 
zabudowy zagrodowej przy ul. Źziałka 3, oznaczony na 
rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne 27/1.7.MU; 
zakres ochrony obejmuje: 
 
  1) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, zgodnie z 

ustalonymi w planie liniami zabudowy; 
 
  2) zachowanie formy architektonicznej budynków 

wskazanych do ochrony, oznaczonych na rysunku 
planu, dopuszcza siC przebudowC bez naruszania 
historycznych cech, tj.: bryły, kształtu dachu, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; dopuszcza siC zmiany zwi>zane z 
przystosowaniem ich do współczesnych wymogów 
technicznych i funkcjonalnych, tak by mocliwe było 
ucytkowanie obiektów zapewniaj>ce biec>c> 
konserwacjC i ochronC przed dewastacj>, przy 
zachowaniu ich w mocliwie niezmienionym kształcieś 

 
  3) uzupełnienie zabudowy z zachowaniem typu 

zabudowy istniej>cej. 
 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu: 
a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 27/1.8.MN 

obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy V.15.KD.D i 
nieprzekraczaln> liniC w odległoWci minimum 6 m 
od drogi V.14.KD.D, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 27/1.7.MU zgodnie z 
historyczn> kompozycj> zespołu zabudowy, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 27/1.6.UU wyznaczon> 
przez istniej>c> zabudowC oraz w odległoWci 
minimum 6 m od dróg V.14.KD.D, V.13.KD.D i 
27/1.12.KD.D oraz zgodnie z rysunkiem planu, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 27/1.4.MU w odległoWci 
minimum 4 m od drogi 27/1.11.KD.W i 
27/1.12.KD.D i od granicy wydzielenia 
wewnCtrznego 27/1.4.MU oraz zgodnie z 
rysunkiem planu, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 27/1.3.MU po linii 
rozgraniczaj>cej ulic V.12.KD.D i 27/1.12.KD.D, od 

strony drogi 27/1.11.KD.W wyznaczona przez 
istniej>c> zabudowC, 

f) na pozostałym terenie nieprzekraczalne linie 
zabudowy wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: na terenach 
wydzieleM wewnCtrznych przeznaczonych dla 
zabudowy usługowej lub mieszkaniowo usługowej 
maksymalnie zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy ustalonymi w planie, na pozostałym 
terenie maksymalnie 0,3, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: na 
terenach wydzieleM wewnCtrznych przeznaczonych 
dla zabudowy usługowej lub mieszkaniowo 
usługowej dowolny, na pozostałym terenie 
minimum 40 %; 

 
  3) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 27/1.1.MW i 27/1.2.MW: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %, 
c) wysokoWć zabudowy: wyklucza siC przebudowC 

zabudowy istniej>cej, skutkuj>c> zwiCkszeniem 
wysokoWci zabudowy, 

d) dopuszcza siC rozbudowC parterów budynków 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wyznaczonymi na rysunku planu z mocliwoWci> 
lokalizacji zabudowy o funkcji usługowej w parterze 
i ewentualnie funkcji mieszkaniowej na wycszych 
kondygnacjach (w tym na poddaszu) o 
nastCpuj>cych parametrach: wysokoWć zabudowy 
do 9,5 m, dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., dach dowolny, kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej i br>zów oraz grafitu; 

 
  4) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 27/1.3.MU i 27/1.4.MU: 
a) wysokoWć zabudowy w kalenicy od 8,5 m do 9,5 m, 

wysokoWć górnej krawCdzi elewacji frontowej od 
3,5 m do 5,5 m, maksymalnie 2 kondygnacje, w 
tym dopuszcza siC poddasze ucytkowe, 

b) kształt dachu: nachylenie głównych połaci 
dachowych od 39 do 45 stopni, dach dwu lub 
wielospadowy kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówko podobnym w kolorze 
czerwonym lub ceglastoczerwonym, główna połać 
dachu równoległa do ulicy 3-go Maja; 

 
  5) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 27/1.6.UU: nowa zabudowa w typie 
zabudowy istniej>cejś 

 
  6) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 27/1.7.MU, zgodnie z ustaleniami w 
ust. 4; 

 
  7) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 27/1.8.MN: 
a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 

od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 
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b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30

0
 do 

40
0
, obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 

dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  8) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 27/1.9.KP - zespół garacyŚ 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

- w przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego o 
parametrach identycznych jak w s>siednim boksie; 

 
  9) lokalizacja zabudowy na granicy działkiŚ 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 27/1.1.MW i 
27/1.2.MW, 27/1.3.MU i 27/1.4.MU, 27/1.7.MU, 
27/1.9.KP dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 
bezpoWrednio przy granicy działki z zachowaniem 
linii zabudowy ustalonych w planie, 

b) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działkiś 

 
10) zasady podziału na działkiŚ 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 27/1.1.MW i 
27/1.2.MW dopuszcza siC wydzielanie działek 
budowlanych dla budynków realizowanych zgodnie 
z ustaleniem w pkt  3) z zapewnieniem dostCpu do 
drogi publicznej o minimalnej powierzchni 300 m

2
, 

minimalna szerokoWć frontu działki jak szerokoWć 
budynku wielorodzinnego, 

b) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 27/1.3.MU i 
27/1.4.MU minimalna wielkoWć działki wynosi            
200 m

2
, minimalna szerokoWć frontu działki 9 m; za 

zgodne z planem uznaje siC działki o innych 
parametrach wydzielone przed uchwaleniem planu, 

c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 27/1.7.MU 
wskazane jest zachowanie istniej>cego podziału 
lub scalenie działek, 

d) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 27/1.8.MN 
minimalna wielkoWć działki budowlanej wynosi 
800 m

2
, 

e) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
uregulowania stanu prawnego gruntów jako 
terenów niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania istniej>cych budynków na 
działkach wydzielonych po obrysie budynku. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 
obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 
niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu a takce 
zagospodarowania terenu dla usług sezonowych z 
zakresu gastronomii; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu publicznego na terenach 
wydzieleM wewnCtrznych 27/1.5.ZP przeznaczonego 
dla rekreacji mieszkaMców osiedla, 27/1.11.KD.W 

przeznaczonego dla drogi wewnCtrznej, 27/1.9.KP i 
27/1.9.KP przeznaczonych dla parkingówś 

 
  3) zakaz zabudowy obowi>zuje na terenach wydzieleM 

wewnCtrznych 27/1.13.KP oraz 27/1.10.W, który jest 
rezerwowany dla lokalizacji zbiornika wyrównawczego. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: z ulic V.12.KD.D, 

V.13.KD.D, V.14.KD.D i V.15.KD.D oraz 27/1.12.KD.D 
bez ograniczeMś 

 
  2) dla ulicy 27/1.12.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ do10 m 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  3) dla ulicy 27/1.11.KD.W, ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>, 
b) urz>dzenieŚ ulica o nawierzchni utwardzonej lub 

ulepszonej, pozostałe elementy urz>dzenia ulicy 
wg potrzeb współwłaWcicieli ulicy, 

 
  4) dla zabudowy na terenie wydzieleM wewnCtrznych 

27/1.7.MU i 27/1.8.MN obowi>zuje zapewnienie miejsc 
parkingowych na zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9, 
dla zabudowy na terenie wydzieleM wewnCtrznych 
27/1.3.MU i 27/1.4.MU na parkingu 27/1.13.KP, na 
pozostałym terenie zasady zaspokojenia potrzeb w 
zakresie parkowania jak w stanie istniej>cym. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenówŚ na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk, przeznaczonych na cele 
publiczne oraz pozostaj>cych w dotychczasowym 
ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ 88. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.28.MU o 

powierzchni 1,12 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) dopuszcza siC funkcje mieszkaniowe w formie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji, funkcjonalnie powi>zane z 
prowadzon> działalnoWci> usługow> lub produkcyjn>ś 

 
  2) dopuszcza siC funkcje usługowe za wyj>tkiem usług 

publicznych zwi>zanych z oWwiat> i wychowaniem; 
 
  3) dopuszcza siC funkcje obsługi komunikacji; 
 
  4) dopuszcza siC funkcje przemysłowe z zachowaniem 

nastCpuj>cych zasad: 
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a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych z 
ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych i 
odpadów lub wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

b) dopuszcza siC składy magazyny i hurtownie, 
rzemiosło o charakterze produkcyjnym, 

c) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 28/1.1.ZP 
przeznaczony jest dla zieleni parkowej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 28/1.2.KX 
przeznaczony jest dla dojazdu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 28/1.3.KP 
przeznacza siC dla parkingu z zespołem garacy, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych 28/1.4.IT i 
28/1.5.IT przeznacza siC dla pasów technicznych 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cychś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) na terenach przeznaczonych dla parkingów 

obowi>zuje kształtowanie zasobu zieleni zgodnie z 
zasadami zawartymi w ustaleniach ogólnych. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.08.KD.Z 
wyznaczon> przez istniej>c> zabudowC, 

b) w odległoWci minimum 6 m od ulic V.13.KD.D i 
dojazdu 29/1.3.KX połoconego w terenie V.29.MU, 

c) w odległoWci minimum 4 m od granicy wydzielenia 
wewnCtrznego 28/1.1.ZP, 28/1.3.KP i ci>gu 
pieszego 28/1.2.KX, 

d) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 28/1.3.KP 
wyznaczone przez istniej>c> zabudowC, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu w granicach 

wydzieleM wewnCtrznych 28/5.1 i 28/5.2: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %; 
 
  3) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 28/5.1 i 28/5.2: 
a) wysokoWć zabudowy: do 12,5 m, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci od 29 do 45 stopni 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1000 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z, 
b) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic 

otaczaj>cych teren V.28.MU; 
 
  2) dla dojazdu 28/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ ci>g pieszo jezdny, 
c) dojazd 28/1.2.KX zapewnia obsługC 

komunikacyjn> działek przyległych do                  
ul. Kopernika od ulicy V.13.KD.D - ul. Spółdzielcza, 
powi>zanie z ul. Kopernika - 0.08.KD.Z wył>cznie 
jako ci>g pieszy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk oraz 

przeznaczonych na cele publiczne ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 89. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.29.MU o 

powierzchni 1,04 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 

  1) dopuszcza siC funkcje mieszkaniowe w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji, funkcjonalnie powi>zane z 
prowadzon> działalnoWci> usługow> lub produkcyjn>ś 
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  2) dopuszcza siC funkcje usługowe za wyj>tkiem usług 
publicznych zwi>zanych z oWwiat> i wychowaniem; 

 
  3) dopuszcza siC funkcje obsługi komunikacji; 
 
  4) dopuszcza siC funkcje przemysłowe z zachowaniem 

nastCpuj>cych zasad: 
a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych z 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych i 
odpadów lub wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

b) dopuszcza siC składy magazyny i hurtownie, 
rzemiosło o charakterze produkcyjnym, 

c) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 29/1.1.IT 
przeznaczony jest dla pasa technicznego 
infrastruktury, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 29/1.2.E 
przeznaczony jest dla stacji transformatorowej, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 29/1.3.KX 
przeznaczony jest dla dojazdu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

  1) zasady lokalizacji reklam: 
a) o wysokoWci do 8 m, maksymalnie jeden noWnik na 

działce budowlanej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.08.KD.Z w 
odległoWci minimum 4 m od terenu 29/1.1.IT, tj. 
pasa technicznego infrastruktury, 

b) w odległoWci minimum 6 m od ulic 0.22.KD.L, 
V.17.KD.D i dojazdu 29/1.3.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12,5 m, 
b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci od 29 do 45 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1000 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 

  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: dostCp do terenu: 

a) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z; 
b) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic 

otaczaj>cych teren V.29.MU; 
 
  2) dla dojazdu oznaczonego jako 29/1.3.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników z miejscami 
do parkowania, 

c) zakaz wł>czenia do drogi oznaczonej jako 
0.08.KD.Z - ul. Kopernika. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 9Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.30.MN o 

powierzchni 1,59 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 30/1.1.KD.D 
przeznaczony jest dla drogi publicznej, 
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b) teren wydzielenia wewnCtrznego 30/1.2.KP 
przeznaczony jest dla zespołu garacy, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 30/1.3.E 
przeznaczony jest dla stacji transformatorowej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 30/1.4.KU 
przeznaczony jest dla funkcji obsługi komunikacji, z 
wył>czeniem mocliwoWci lokalizacji stacji 
benzynowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklamy wolnostoj>cej o 

wysokoWci noWnika do 8 m na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 30/1.4.KU, na pozostałym terenie 
wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i 
dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 
powierzchni noWnika do 4 m

2
 na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 30/1.4.KU; 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic, 
b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 30/1.2.KP 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 30/1.4.KU     

4 m od linii rozgraniczaj>cych ulic V.13.KD.D i 
30/1.1.KD.D; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 30/5.1: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 

przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %; 

 
  3) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 30/5.1: 
a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 

od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa lub prostopadła 
do dojazdu z którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 30/1.2.KP i 30/1.4.KU: 
a) wysokoWć zabudowy do górnej krawCdzi elewacji 

frontowej do 3 m, 
b) dach jednospadowy o spadku do 30 stopni, 
c) kolorystyka elewacji: tynk biały, drzwi do garacu w 

kolorze ciemny br>z, pokrycie dachu w kolorze 
grafitowym, 

d) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 30/1.2.KP w 
przypadku realizacji zabudowy w rócnym czasie 
obowi>zuje realizacja kolejnego boksu garacowego 
o parametrach identycznych jak w s>siednim 
boksie; 

 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 30/5.1 
minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m

2
, inne 

parametry działek budowlanych: dowolne, 
b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 30/1.2.KP 

dopuszcza siC wydzielanie działek dla 
indywidualnych boksów garacowych, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 30/1.4.KU 
stanowi jedn> działkC budowlan>, 

d) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 
poza ustalonymi w planie; 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ 

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 30/1.2.KP i 
30/1.4.KU dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 
bezpoWrednio przy granicy działki, zgodnie z liniami 
zabudowy, 

b) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) dla ulicy 30/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: ulica jedno jezdniowa z chodnikami 

po obu stronach jezdni, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk oraz pozostaj>cych w 
dotychczasowym ucytkowaniu ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 9ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.31.MW o 

powierzchni 1,99 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; dopuszcza siC lokalizacjC 
funkcji usługowych w formie lokali wbudowanych, 
usytuowanych wył>cznie w parterach budynków. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: na całym 
terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic V.15.KD.D i 0.22.KD.L, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulic V.13.KD.D i 
V.14.KD.D; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku: nie 

mniej nic 150 m
2
 i nie wiCcej nic 250 m

2
, 

c) intensywnoWć zabudowy: maksymalnie 0,8, 
d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 10 m do 12,5 m, 3 kondygnacje nadziemne, w 
budynkach bCd>cych zamkniCciem 
kompozycyjnym dopuszcza siC zwiCkszenie 
wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach o nachyleniu głównych połaci 
do 30 stopni, obowi>zuje ujednolicona kolorystyka 
pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1500 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) zapewnienie miejsc parkingowych: 

a) dla funkcji mieszkaniowych: nie mniej nic 
1,2 miejsca postojowego na mieszkanie, 

b) dla funkcji usługowych, o których mowa w ust. 1 
obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach okreWlonych w § 14 ust. 5. 

 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: w granicach terenu V.31.MW 

wszystkie grunty s> własnoWci> Gminy PasłCk, ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ 92. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.32.ZP o 

powierzchni 1,77 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 

 
  1) teren przeznaczony jest dla przeznacza siC dla zieleni 

parkowej z zagospodarowaniem rekreacyjnym oraz 
usługami sportu (np.: plac zabaw, boiska do gier, itp.); 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego 32/1.1.IT zajmuje pas 
techniczny infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) głównym elementem kompozycji terenu jest istniej>cy 

zbiornik wodny, który wskazany jest do zachowania; 
 
  3) zagospodarowanie na terenie V.32.ZP winno 

uwzglCdniać zamkniCcie osi widokowych w ulicy 
0.22.KD.L i promenady na terenie V.26.MW 
oznaczonej jako 26/1.22.KX a kompozycja zieleni 
winna stanowić dominantC w krajobrazie. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie alei drzew 
liWciastych z ci>giem spacerowym wokół całego terenu 
V.32.ZP, zaleca siC aby w celu uzyskania efektu 
dominanty w krajobrazie nasadzić drzewa o okazałym 
pokroju i charakterystycznej kolorystyce (np. d>b 
czerwono listny). 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: dopuszcza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenu a takce zagospodarowania 
terenu dla usług sezonowych z zakresu gastronomii; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15 ust. 8. 
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7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 
komunikacyjnej: teren przeznaczony jest dla komunikacji 
pieszej. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 
z wykluczeniem mocliwoWci lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk lub przeznaczonych na cele 
publiczne lub pozostaj>cych w dotychczasowym 
ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ 93. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.33.MU o 

powierzchni 5,19 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) dopuszcza siC funkcje mieszkaniowe w formie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji, funkcjonalnie powi>zane z 
prowadzon> działalnoWci> usługow> lub produkcyjn>ś 
w pierzei ulicy V.16.KD.D moce być usytuowana tylko 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>caś 

 
  2) dopuszcza siC funkcje usługowe za wyj>tkiem usług 

publicznych zwi>zanych z oWwiat> i wychowaniem; 
 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 33/1.1.KU 

dopuszcza siC funkcje obsługi komunikacji; 
 
  4) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 33/1.1.KU, 

33/1.2.PU, 33/1.8.PU i 33/1.3.C dopuszcza siC funkcje 
przemysłowe z zachowaniem nastCpuj>cych zasad: 
a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci 

wymagaj>cych składowania materiałów w stanie 
sypkim, 

b) dopuszcza siC składy magazyny i hurtownie, 
rzemiosło o charakterze produkcyjnym; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 33/1.3.C zajmuje 
kotłownia miejska, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 33/1.4.KD.D i 
33/1.5.KD.D przeznaczone s> dla dróg 
publicznych, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 33/1.6.E i 33/1.7.E 
przeznaczone s> dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 

  1) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 33/1.1.KU, 
33/1.2.PU i 33/1.3.C dopuszcza siC lokalizacjC reklam 
wolnostoj>cych, usytuowanych w pierzei ulicy 
0.21.KD.L (ul. Polna) o wysokoWci do 8 m, 
maksymalnie jeden noWnik na działce budowlanej, 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 

reklam wbudowanych o powierzchni noWnika do 4 m
2
. 

 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cej drogi V.16.KD.D, linia ta jest 
obowi>zuj>ca dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, natomiast dla zabudowy o innych 
funkcjach jest to linia nieprzekraczalna, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %; 
 
  3) parametry zabudowy usytuowanej w pierzei ulicy 

V.16.KD.D: 
a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 

od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, główna kalenica dachu 
równoległa do ulicy V.16.KD.D; 

 
  4) parametry pozostałej zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12 m, ustalenie nie 
dotyczy wysokoWci budowli, 

b) kształt dachu: dach dowolny, obowi>zuje 
ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1500 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 
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7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wjazdy na poszczególne działki z ulic 
wyznaczonych w planie, 

b) ulica V.16.KD.D przeznaczona jest dla obsługi 
zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w jej pierzei 
oraz ucytkowników terenu V.32.ZP, obsługa 
komunikacyjna innych działalnoWci o których mowa 
w ust. 1 z pozostałych ulic wyznaczonych w planie, 

c) dopuszcza siC wydzielanie innych dojazdów wg 
potrzeb ucytkownika terenu; 

 
  2) dla ulic 33/1.4.KD.D i 33/1.5.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: ulica jedno jezdniowa z chodnikami 

po obu stronach jezdni, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36           
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 94. Ustalenia szczegółowe dla terenu V.34.KT o 

powierzchni 1,61 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji- teren 

przesiadkowego wCzła integracyjnego (dworca 
kolejowego, dworca komunikacji autobusowej, 
przystanków komunikacji miejskiej); 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjCŚ 

a) funkcji usług komercyjnych zwi>zanych z 
przesiadkowym wCzłem integracyjnym, 

b) parkingu samochodowego i rowerowego, 
c) zieleni urz>dzonej, 
d) budynków zamieszkania zbiorowego zwi>zanych 

ze Wwiadczeniem usług turystycznych w obiektach 
hotelarskich oraz zaspakajaj>cych specyficzne 
potrzeby mieszkaniowe; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjCŚ 

a) funkcji mieszkaniowych w budynkach 
wielorodzinnych i jednorodzinnych, z wyj>tkiem 
terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 34/1.6.MU, 

b) funkcji obsługi komunikacji, 
c) funkcji przemysłowychś 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 34/1.1.KD.D, 
34/1.2.KD.D i 34/1.3.KD.D przeznacza siC dla dróg 
publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 34/1.4.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 34/1.5.ZP 
przeznacza siC dla zieleni urz>dzonej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 34/1.6.MU przeznacza siC dla funkcji 
mieszkaniowych i usługowych, przy czym funkcje 
usługowe mog> być lokalizowane wył>cznie w 
parterach budynków mieszkalnych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: 

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam na elewacjach 
obiektów zabytkowych, 

b) na pozostałych budynkach dopuszcza siC 
lokalizacjC reklam wbudowanych o powierzchni 
noWnika do 4 m

2
, 

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
d) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 34/1.6.MU obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło mog>ce 
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 
s>siedztwieś 

 
  2) teren znajduje siC w strefie restrukturyzacji i 

rewaloryzacji zagospodarowania R2 oznaczonej na 
rysunku planu; obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 12. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie połocone s> 
obiekty zabytkowe, oznaczone odpowiednio na rysunku 
planu; dla tych obiektów ustala siCŚ 
 
  1) obowi>zuje zachowanie formy architektonicznej 

budynkówś 
 
  2) dopuszcza siC ich przebudowC bez naruszania 

historycznych cech widocznych od strony ulic i 
dojazdów, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji Wcian, 
detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu 
okien oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i 
stosowanych materiałów budowlanych; 

 
  3) dopuszcza siC zmiany zwi>zane z przystosowaniem 

obiektu do współczesnych wymogów technicznych i 
funkcjonalnych, tak by mocliwe było ucytkowanie 
obiektów zapewniaj>ce biec>c> konserwacjC i ochronC 
przed dewastacj>, przy zachowaniu ich w mocliwie 
niezmienionym kształcieś 

 
  4) dopuszcza siC rozbiórkC obiektu o złym stanie 

technicznym, przy czym nowy budynek moce być 
usytuowany w miejscu wyburzonego, z zachowaniem 
rzutu budynku wyburzonego (nie dotyczy to ganków, 
wiatrołapów itp. w kondygnacji parteru), dopuszcza siC 
w elewacji nowego budynku nalecy ucyć materiały jak 
w budynku wyburzanym. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 
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a) usytuowane w odległoWci 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi oznaczonej jako 
34/1.3.KD.D oraz 34/1.1.KD.D, 

b) usytuowane w odległoWci 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi oznaczonej jako 0.09.KD.Z 
- ul. Dworcowa, 

c) wyznaczone przez istniej>c> zabudowC w pierzei 
ul. Bohaterów Westerplatte- 0.07.KD.Z, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

d) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 34/1.6.MU i innych: zgodnie z 
rysunkiem planu, 

e) istniej>ca zabudowa, usytuowana niezgodnie z 
ustalon> lini> zabudowy moce być poddana 
remontom bez prawa rozbudowy obiektu lub jego 
czCWci usytuowanej niezgodnie z ustalon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
wyznaczony przez nieprzekraczalne linie 
zabudowy ustalone w planie, na terenie 
wydzielenia 34/6.2 dowolny, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: dla 
terenu oznaczonego jako 34/1.6.MU nie mniej nic 
30 %, dla terenu oznaczonego jako 34/1.5.ZP nie 
mniej nic 90 %, na pozostałym terenie dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego oznaczonego jako 34/1.6.MU: 
a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 15 m, 
b) kształt dachu: dachy dwuspadowe symetryczne o 

nachyleniu głównych połaci pod k>tem od 30 do 50 
stopni, kalenica główna równoległa do drogi 
oznaczonej jako 34/1.2.KD.D, 

 
  4) parametry zabudowy na pozostałym terenie: 

a) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 15 m, 
b) kształt dachu: dowolny; 
 

  5) zasady podziału na działkiŚ 
a) za zgodny z planem uznaje siC istniej>cy podział 

na działki, przy czym dopuszcza siC scalenie 
działekś 

b) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 
budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne, 

c) dopuszcza siC wydzielenie działek niezbCdnych dla 
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych na potrzeby polepszenia 
warunków zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  6) nowa zabudowa z wyj>tkiem sytuowanej na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
34/1.6.MU stanowi obiekty o szczególnych 
wymaganiach budowlanych; 

 
  7) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki uwzglCdnieniem ustalonych linii zabudowy. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych: 
a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 34/6.2. dopuszcza siC 
sytuowanie tymczasowych obiektów budowlanych 

z uwzglCdnieniem Parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu okreWlonych w ust. 5, 

b) a pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do urz>dzenia 
miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu, 

c) istniej>ce tymczasowe obiekty budowlane s> 
zgodne z planem, bez prawa rozbudowy; 

 
  2) wzdłuc granicy obszaru kolejowego, bCd>cego 

terenem zamkniCtym, oznaczonym jako TZ, w strefie o 
szerokoWci 20 m obowi>zuj> przepisy dotycz>ce 
zagospodarowania terenu połoconego w s>siedztwie 
linii kolejowej. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 
zjazdów z dróg oznaczonych jako 0.07.KD.Z             
- ul. Bohaterów Westerplatte, 0.09.KD.Z                  
- ul. Dworcowa, 

b) dostCp do terenu poprzez drogi oznaczone jako: 
34/1.1.KD.D, 34/1.2.KD.D, 34/1.3.KD.D oraz przez 
dojazd oznaczony jako 34/1.4.KX; 

 
  2) dla drogi oznaczonej jako 34/1.1.KD.D i 34/1.2.KD.D 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 

rysunkiem planu, 
b) urz>dzenieŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

chodnik przynajmniej po jednej stronie jezdni, 
c) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych; 

 
  3) dla drogi oznaczonej jako 34/1.3.KD.D ustala siCŚ 

a) szerokoWć nie mniej nic 10 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 
chodnik przynajmniej po jednej stronie jezdni, 

c) zakaz wł>czenia do drogi oznaczonej jako 
0.09.KD.Z - ul. Dworcowa, 

d) dopuszcza siC zagospodarowanie z zieleni>, 
e) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych i 

parkingówś 
 
  4) dla dojazdu oznaczonego jako 34/1.4.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 
oraz zgodnie z rysunkiem planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 
wyodrCbniania jezdni, 

c) dopuszcza siC lokalizacje miejsc postojowych i 
parkingu, 

d) dopuszcza siC zagospodarowanie z zieleni>. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Miasta PasłCka 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 
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  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 
słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
połoconych w jednostce VI, która obejmuje obszar 

istniej>cych i projektowanych osiedli 
mieszkaniowych, połocony we wschodniej czCWci 

miasta, miCdzy istniej>cym zainwestowaniem 
Wródmiejskim, ul. Poln> a doln> rzeki Sirwy. 

 
§ 95. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.01.MN o 

powierzchni 1,49 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) tereny wydzieleM wewnCtrznych 01/1.1.E i 01/1.2.E 

przeznaczone s> dla stacji transformatorowych 
istniej>cej i projektowanej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
VI.02.KD.D, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic 
otaczaj>cych teren VI.01.MN; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 

dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna połać dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: wjazdy na poszczególne 

działki z ulic otaczaj>cych teren VI.01.MN. 
 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36         
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 96. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.02.MW o 

powierzchni 1,99 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.1.ZP 
przeznaczone s> dla zieleni parkowej z 
urz>dzeniami dla sportu i rekreacji mieszkaMców, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.2.IT 
przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5   Poz. 61 
 

- 313 - 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
02/1.1.ZP i jednoczeWnie stanowi>cego fragment 
korytarza infrastruktury technicznej oznaczonego jako 
02/1.2.IT, obowi>zuje zakaz lokalizacji zieleni wysokiej- 
drzew i krzewów. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
VI.02.KD.D, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic 
otaczaj>cych teren VI.02.MW; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku: nie 

mniej nic 150 m
2
 i nie wiCcej nic 300 m

2
, 

c) intensywnoWć zabudowy: maksymalnie 0,8, 
d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 10 m do 12,5 m, 3 kondygnacje nadziemne, w 
budynkach usytuowanych w narocnikach 
skrzycowaM ulic i dojazdów dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dach o nachyleniu głównych połaci 
do 30 stopni, obowi>zuje ujednolicona kolorystyka 
pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1500 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na 

terenie realizuj>cym cele publiczne, tj. teren 
wydzielenia wewnCtrznego 02/1.1.ZP przeznaczony 
dla zieleni parkowej. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: wjazdy na poszczególne działki z 
wyznaczonych w planie ulic otaczaj>cych teren VI.02.MW. 

 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 02/1.1.ZP ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałego fragmentu terenu VI.02.MW ustala siC 

stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 97. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.03.MN o 

powierzchni 6,59 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 03/1.1.KD.D 
przeznacza siC dla drogi publicznej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 03/1.2.Ks 
przeznacza siC dla przepompowni Wcieków, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 03/1.3.ZP i 
03/1.4.ZP przeznaczone s> dla zieleni parkowej z 
urz>dzeniami dla sportu i rekreacji mieszkaMców, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych 03/1.5.KX, 
03/1.6.KX i 03/1.7.KX przeznaczone s> dla 
dojazdów, 

e) tereny wydzieleM wewnCtrznych 03/1.8.KX, 
03/1.9.KX i 03/1.10.KX przeznaczone s> dla 
ci>gów pieszych, 

f) teren wydzielenia wewnCtrznego 03/1.11 E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej, 

g) teren wydzielenia wewnCtrznego 03/1.12.IT 
przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 03/3.1 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej z zadrzewieniami; wyklucza siC 
wycinkC istniej>cego drzewostanu; 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC drzew w 

zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy o 
parametrach ustalonych w planie. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
VI.02.KD.D, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic i 
dojazdówś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzielenia 
wewnCtrznego 03/3.1; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna połać dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
  3) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na 

terenach realizuj>cych cele publiczne, tj., 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 03/1.1.KD.D 

przeznaczony dla drogi publicznej, 
b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 03/1.3.ZP i 

03/1.4.ZP przeznaczonych dla zieleni parkowej, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 03/1.5.KX, 
03/1.8.KX i 03/1.10.KX przeznaczonych dla 
dojazdów i ci>gów pieszych. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z wyznaczonych w planie ulic i 
dojazdówś 

 
  2) dla ulicy 03/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 

 
  3) dla dojazdów 03/1.5.KX, 03/1.6.KX i 03/1.7.KX ustala 

siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8 m z 

placem do zawracania o wymiarach minimum 
12,5 m x 12,5 m, jak na rysunku planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  4) dla ci>gów pieszych 30/1.8.KX, 30/1.9.KX, 30/1.10.KX 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 

5 m, 
b) urz>dzenie jako ci>g pieszy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne, 

oznaczonych w planie jako wydzielenia wewnCtrzne 
03/1.1.KD.D - droga publiczna, 03/1.2.Ks - 
przepompownia Wcieków, 03/1.3.ZP i 03/1.4.ZP - 
tereny zieleni parkowej, 03/1.5.KX, 03/1.8.KX i 
03/1.10.KX - tereny publicznych dojazdów i ci>gów 
pieszych, 03/1.11.E ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałej czCWci terenu VI.03.MN ustala siC 

stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 98. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.04.MN o 

powierzchni 4,14 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
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  2) wyklucza siC lokalizacjC zabudowy w formie zabudowy 
szeregowej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.Ks zajmuje 
istniej>ca przepompownia Wcieków, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.2.KD.D 
przeznacza siC dla istniej>cych gminnych dróg 
publicznych, tj. ulicy Parkowej i ul. LeWnej, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.3.ZL i 
04/1.4.ZL obejmuj> tereny pozostaj>ce w 
ucytkowaniu leWnym, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.5.KX 
przeznacza siC dla ci>gu pieszego. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 04/3.1 i 04/3.2 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej z zadrzewieniami; obowi>zuje 
ukształtowanie zieleni w formie zwartych grup drzew i 
krzewów (tzw. biogrupy), wyklucza siC wycinkC 
istniej>cego drzewostanu; 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC drzew w 

zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy o 
parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w 

odległoWci 4 m od linii rozgraniczaj>cych istniej>cych 
ulic; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 40 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: budynek mieszkalny 
parterowy z poddaszem - dopuszcza siC 
podpiwniczenie budynku; dla budynku 
mieszkalnego ustala siC wysokoWć górnej krawCdzi 
elewacji frontowej od 7 m do 9 m, dla garacu do        
7 m, 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 22 do 45 stopni, 
kryty dachówk> ceramiczn> lub materiałem 
dachówko podobnych w kolorze czerwonym, 
ceglastoczerwonym lub br>zowymś główna połać 
dachu równoległa do drogi z której odbywa siC 
wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) wielkoWć działekŚ na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 04/5.1 minimalna wielkoWć działki 
wynosi 1000 m

2
, na pozostałym terenie za zgodny 

z planem uznaje siC istniej>cy podział na działkiś w 

przypadku lokalizacji zabudowy w formie 
zabudowy blianiaczej dopuszcza siC podział 
istniej>cych działek na dwie czCWci, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek 

budowlanych o grunty bCd>ce własnoWci> Gminy 
PasłCk nie przeznaczone w planie na cele 
publiczne i nie bCd>ce samodzieln> działk> 
budowlan>, 

d) wyklucza siC wydzielanie nowych dróg 
wewnCtrznych lub dojazdów do działekś 

 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ 

a) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działki w przypadku lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy 
blianiaczej, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC garacu bezpoWrednio 
przy granicy działki w sytuacji gdy na działce 
s>siedniej istnieje juc garac lub budynek 
gospodarczy usytuowany bezpoWrednio przy tj. 
granicy, 

c) w pozostałych przypadkach wyklucza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z istniej>cych ulic tj., ulicy 
Partyzantów oznaczonej na rysunku planu jako 
0.17.KD.L oraz ulic LeWnej i Parkowej oznaczonych 
jako 04/1.2.KD.D; 

 
  2) dla ulic LeWnej i Parkowej oznaczonych jako 

04/1.2.KD.D ustala siCŚ 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
c) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i 
chodników, 

d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 

 
  3) dla ci>gu pieszego oznaczonego jaki 04/1.5.KX ustala 

siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenie jako ci>g pieszy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk lub 

przeznaczonych na cele publiczne i terenów wydzieleM 
wewnCtrznych 04/1.3.ZL i 04/1.4.ZL ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ 99. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.05.MN o 

powierzchni 2,82 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 05/1.1.KX, 
05/1.2.KX, 05/1.3.KX i 05/1.4.KX przeznaczone s> 
dla dojazdów, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.5.KX 
przeznacza siC dla ci>gu pieszego, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.6.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.7.IT 
przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 05/3.1 i 05/3.2 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej z zadrzewieniami; wyklucza siC 
wycinkC istniej>cego drzewostanu; 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC drzew w 

zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy o 
parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy VI.04.KD.D, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych dojazdów na terenie 
VI.05.MN; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 

biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 05/3.1 i 05/3.2; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
pokrycie dachu w kolorze ceglastoczerwonym lub 
br>zowymś główna połać dachu równoległa do 
dojazdu o którym mowa w ust. 1 pkt 4; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu publicznego w granicach 
dojazdów oznaczonych jako 05/1.3.KX i 05/1.5.KX 
przez które przebiega ci>g pieszy o znaczeniu ogólno 
miejskim; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC wjazd na działki z ul. Partyzantów, 
b) obowi>zuj> wjazdy na poszczególne działki z 

wyznaczonych w planie dojazdów 05/1.1.KX, 
05/1.2.KX, 05/1.3.KX i 05/1.4.KX; 

 
  2) dla dojazdów 05/1.1.KX, 05/1.2.KX, 05/1.3.KX i 

05/1.4.KX ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8 m z 

placem do zawracania o wymiarach minimum 
12,5 m x 12,5 m, jak na rysunku planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  3) dla ci>gu pieszego oznaczonego jako 05/1.5.KX ustala 

siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 

5 m, 
b) urz>dzenie jako ci>g pieszy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
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zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla przeznaczonych na cele publiczne ustalenie stawki 

procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36       
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńŃŃ. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.06.MN o 

powierzchni 5,55 ha. 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej w 

formie zabudowy szeregowej; 
 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.KP 
przeznacza siC dla parkingu, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.2.ZL 
pozostaje w ucytkowaniu leWnym, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.5.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych 06/1.3.KX, 
06/1.4.KX, 06/1.6.KX i 06/1.7.KX przeznaczone s> 
dla ci>gów pieszych, 

e) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.8.KD.W 
przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej, 

f) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.9.IT 
przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury, 

g) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.10.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 06/3.1, 06/3.2 i 06/3.3 
obowi>zuje zagospodarowanie w formie powierzchni 
terenu biologicznie czynnej z zadrzewieniami; 

 
  2) wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu na 

terenie wydzieleM wewnCtrznych 06/1.2.ZL oraz 
06/3.1, 06/3.2 i 06/3.3; na pozostałym terenie 
dopuszcza siC wycinkC drzew w zakresie niezbCdnym 
do lokalizacji zabudowy o parametrach ustalonych w 
planie. 

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 4 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
06/1.8.KD.W i ulicy 0.17.KD.L, 

b) w odległoWci 4 m od dojazdów i ci>gów pieszych; 
 
  2) parametry zagospodarowania na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 06/5.1: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,5, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 

mniej nic 40 %; 
 
  3) parametry zagospodarowania na pozostałym terenie: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 50 %; 

 
  4) parametry zabudowy na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 06/5.1: nowa zabudowa w typie 
zabudowy istniej>cej na terenie tego wydzielenia 
wewnCtrznegoś typ zabudowy okreWla zespół 
nastCpuj>cych cech zabudowy: usytuowanie na 
działce, gabaryty, kształt dachu, zgodnie z definicj> 
zawart> w § 3; 

 
  5) parametry zabudowy na pozostałym terenie: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
ustala siC wysokoWć górnej krawCdzi elewacji 
frontowej od 6,5 m do 9 m, dla garacu lub budynku 
gospodarczego do 6,5 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 29 do 40 stopni, 
pokrycie dachu w kolorze ceglastoczerwonym lub 
br>zowymś 

 
  6) zasady podziału na działki na pozostałym terenie: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, dla 

zabudowy blianiaczej na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 06/5.1 nie mniej nic 500 m

2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 06/5.1 

dopuszcza siC wydzielanie dojazdów do działek o 
parametrach ustalonych w ust. 7, na pozostałym 
terenie wyklucza siC wydzielanie dojazdów do 
działek poza ustalonymi w planie; 

 
  7) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działkiś 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 
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  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu publicznego na terenach 
06/1.4.KX i 06/1.7.KX oraz na fragmencie drogi 
06/1.8.KD.W, przez które przebiega ci>g pieszy o 
znaczeniu ogólno miejskim; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulicy Partyzantów, ulicy 
VI.05.KD.D oraz dojazdu 06/1.5.KX; 

 
  2) dla ci>gów pieszych 06/1.3.KX, 06/1.4.KX, 06/1.6.KX i 

06/1.7.KX ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min 5 m, jak 

na rysunku planu, 
b) urz>dzenieŚ ci>g pieszy ze Wcieck> rowerow>, 

fragment ci>gu 06/1.4.KX pełni funkcjC dojazdu do 
projektowanej stacji transformatorowej; 

 
  3) dla dojazdu oznaczonego jako 06/1.5.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny; 

 
  4) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 06/5.1 

dopuszcza siC wydzielenie dojazdu do działek o 
nastCpuj>cych parametrach: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8 m z 

placem do zawracania o wymiarach minimum 
12,5 m x 12,5 m, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

c) urz>dzenieŚ ulica o nawierzchni utwardzonej lub 
ulepszonej, pozostałe elementy urz>dzenia ulicy 
wg potrzeb współwłaWcicieli ulicy. 

 
  5) dla ulicy 06/1.8.KD.W - droga wewnCtrzna ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ ulica o nawierzchni utwardzonej lub 

ulepszonej, pozostałe elementy urz>dzenia ulicy 
wg potrzeb współwłaWcicieli ulicy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk lub 

przeznaczonych na cele publiczne i terenu wydzielenia 
wewnCtrznego 06/1.2.ZL ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36   
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 

§ ńŃń. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.07.ZP o 
powierzchni 7,92 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 

 
  1) na całym terenie dopuszcza siC zagospodarowanie 

niezbCdne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu; 
 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1.KX 
przeznacza siC dla ci>gu pieszego i rowerowego, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.2. WS 
zajmuje Kanał MłyMski, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 07/1.3.ZL, 
07/1.4.ZL i 07/1.5.ZL zajmuje istniej>cy las, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.6.ZP 
przeznacza siC dla zieleni parkowej, 

e) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.7.KP 
przeznacza siC dla parkingu, 

f) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.8.US 
przeznacza siC dla zagospodarowania 
rekreacyjnego z usługami sportu. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) teren VI.07.ZP stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta - wnCtrze widokowe doliny rzeki 
W>skiejś 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 07/1.3.ZL 

obowi>zujeŚ 
a) urz>dzenie ci>gu pieszego o przebiegu 

orientacyjnie oznaczonym na rysunku planu, 
b) urz>dzenie zieleni na zboczu doliny z 

zachowaniem otwarć widokowych z ci>gu 
widokowego oznaczonego na rysunku planu. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 07/1.6.ZP szpaler drzew 
liWciastych jednolitego gatunku wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cych ulicy VI.04.KD.D; drugi szpaler drzew 
komponuj>cy alejC w liniach rozgraniczaj>cych ulicy 
VI.04.KD.D. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych dla ucytkowników 
ogólnodostCpnych terenów rekreacyjnych. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony 

jest dla komunikacji pieszej i rowerowej; 
 
  2) dla ci>gu pieszego i rowerowego oznaczonego jako 

07/1.1.KX ustala siC szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu. 
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8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 
z wykluczeniem mocliwoWci lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk, przeznaczonych na cele 
publiczne lub pozostaj>cych w dotychczasowym 
ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ ńŃ2. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.08.MN o 

powierzchni 4,24 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.5.UU 

przeznacza siC dla zabudowy usługowej - usługi 
handlu; 

 
  2) na pozostałym terenie zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś dopuszcza siC lokalizacjC 
funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.1.KD.D 
przeznaczony jest dla drogi publicznej, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych, 08/1.2.KX, 
08/1.3.KX przeznaczone s> dla dróg publicznych 
urz>dzonych w formie ci>gów pieszo jezdnych, 
realizowanych jako cel publiczny, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.4.KX 
przeznaczony jest dla publicznego ci>gu pieszego, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.6.IT zajmuje 
pas techniczny infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 08/1.5.UU 

dopuszcza siC lokalizacjC reklam, z zachowaniem 
ustalonych w planie linii zabudowy, 

 
  2) na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
 
  1) ochronie podlegaj> istniej>ce drzewa pojedyncze i 

szpalery oraz grupy krzewów z uwzglCdnieniem 
aktualnych przepisów szczególnych. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc ulicy 
VI.05.KD.D w odległoWci 4 m od linii 
rozgraniczaj>cych tej ulicy, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic 
otaczaj>cych teren VI.08.MN, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 4 m 
od linii rozgraniczaj>cych ci>gów pieszo jezdnych i 
ci>gu pieszego, połoconych w granicach terenu 
VI.08.MN; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 08/1.5.UU: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 

0,6, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

dowolny, 
c) wysokoWć zabudowy do 12 m, 
d) dachy symetryczne dwuspadowe lub 

wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45 
stopni, pokrycie dachu dachówk> lub materiałami 
dachówkopodobnymi w matowych odcieniach 
czerwieni lub br>zówś 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

pozostałym terenie: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,25, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 60 %, 
c) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, dwie 

kondygnacje, 
d) dachy wielospadowe symetryczne o nachyleniu 

połaci od 30 do 45 stopni, pokrycie dachu 
dachówk> lub materiałami dachówkopodobnymi w 
matowych odcieniach czerwieni lub br>zówś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 08/1.5.UU dopuszcza siC 
scalenie działek, na pozostałym terenie istniej>cy 
podział na działki ustala siC jako obowi>zuj>cyś 

 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 08/1.5.UU dopuszcza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki, na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu 
ucytkowników terenu a takce zagospodarowania terenu 
dla usług sezonowych z zakresu gastronomii. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC wjazd na działki z ulicy 0.08.KD.Z, 
oraz w obrCbie skrzycowania ulicy Spacerowej i 
Partyzantów, 

b) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic i 
ci>gów pieszo jezdnych wyznaczonych w planie; 

 
  2) dla ulicy 08/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie ulicy bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
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d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 

 
  3) dla ci>gu pieszego oznaczonego jako 08/1.4.KX ustala 

siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 

rysunku planu, 
b) urz>dzenie jako ci>g pieszy, 
c) dostCpnoWćŚ bez ograniczeMś 

 
  4) dla dróg oznaczonych jako 08/1.2.KX, 08/1.3.KX 

ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 

rysunku planu, 
b) urz>dzenie jako ci>gi pieszo jezdne, 
c) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk oraz 

gruntów przeznaczonych na cele publiczne ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńŃ3. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.09.MN o 

powierzchni 4.53 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) na terenach wydzieleM wewnCtrznych 09/1.5.MU i 

09/1.6.MU dopuszcza siC zabudowC mieszkaniowo 
usługow>ś 

 
  2) na pozostałym terenie zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś dopuszcza siC lokalizacjC 
funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 09/1.1.KD.D i 
09/1.2.KD.D przeznaczone s> dla dróg 
publicznych, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 09/1.3.E i 09/1.4.E 
przeznaczone s> dla stacji transformatorowych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie 
wewnCtrzne 09/3.1 obowi>zuje zagospodarowanie w 
formie powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami. 

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ ochronie podlega zespół 
zabudowy zagrodowej przy ul. Partyzantów 3, oznaczony 
na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne 
09/1.6.MU; zakres ochrony obejmuje: 
 
  1) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, zgodnie z 

ustalonymi w planie liniami zabudowy; 
 
  2) zachowanie formy architektonicznej budynków 

wskazanych do ochrony, oznaczonych na rysunku 
planu, dopuszcza siC przebudowC bez naruszania 
historycznych cech, tj.: bryły, kształtu dachu, 
dyspozycji Wcian, detalu architektonicznego (w tym 
wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki 
okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów 
budowlanych; dopuszcza siC zmiany zwi>zane z 
przystosowaniem ich do współczesnych wymogów 
technicznych i funkcjonalnych, tak by mocliwe było 
ucytkowanie obiektów zapewniaj>ce biec>c> 
konserwacjC i ochronC przed dewastacj>, przy 
zachowaniu ich w mocliwie niezmienionym kształcieś 

 
  3) uzupełnienie zabudowy z zachowaniem typu 

zabudowy istniej>cej. 
 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc ulicy 
VI.05.KD.D w odległoWci 4 m od linii 
rozgraniczaj>cych tej ulicy, 

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 4 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
0.17.KD.L, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w zespole 
zabudowy przy ul. Partyzantów 3 na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 09/1.6.MU, 
wyznaczone na rysunku planu, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 4 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulic 09/1.1.KD.D i 
09/1.2.KD.D; 

e) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
VI.06.KD.D, 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 09/1.5.MU: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %, 
c) wysokoWć zabudowy do 12 m, 
d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe 

symetryczne o nachyleniu połaci od 30 do 
45 stopni, kalenice równoległe do dróg, pokrycie 
dachu dachówk> lub materiałami 
dachówkopodobnymi w matowych odcieniach 
czerwieni lub br>zówś 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 09/1.6.MU: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %, 
c) parametry zabudowy zgodnie z ustaleniami w       

ust. 4; 
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  4) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 
pozostałym terenie: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,25, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 60 %, 
c) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, dwie 

kondygnacje, 
d) dachy wielospadowe symetryczne o nachyleniu 

połaci od 30 do 45 stopni, pokrycie dachu 
dachówk> lub materiałami dachówkopodobnymi w 
matowych odcieniach czerwieni lub br>zówś 

 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 09/5.1 ustala 
siC podział na działki zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 09/1.6.MU 
dopuszcza siC scalenia istniej>cych działek w celu 
uporz>dkowania podziału na działki budowlane 
zgodnie z historyczn> kompozycj> zespołu 
zabudowy, 

c) na pozostałym terenie istniej>cy podział na działki 
ustala siC jako obowi>zuj>cyś 

 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 09/1.6.MU dopuszcza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki, na pozostałym terenie wyklucza siC lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 

2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 09/1.5.MU 
minimalna iloWć miejsc postojowych wynosi 
5 miejsc dla interesantów, po 1 miejscu na kacde 
mieszkanie, na pozostałym terenie obowi>zuje 
zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach 
okreWlonych w § 16 ust. 9; 
 

  3) dla ulicy 09/1.1.KD.D (ul. Brzozowa) ustala siCŚ 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
c) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  4) dla ulicy 09/1.2.KD.D (ul. WiWniowa) ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie ulicy bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk oraz 

gruntów przeznaczonych na cele publiczne ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36   
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńŃ4. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.10.ZD o 

powierzchni 1,38 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowychś 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) kolorystyka zabudowy i zagospodarowania 

dostosowana do naturalnych barw Wrodowiska 
przyrodniczego, ograniczona do tonacji zieleni, br>zów 
i szaroWci. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległoWci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulic VI.06.KD.D i VI.07.KD.D oraz 
od pozostałych granic terenu VI.10.ZD; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: ustala siC 

maksymaln> powierzchniC zabudowy na 
poszczególnych działkach ogrodniczych w wysokoWci 
25 m

2
; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: zabudowa parterowa do 5 m 
przy dachach stromych i do 4 m przy dachach 
płaskich, 

b) dach płaski lub stromy, dwuspadowy lub 
wielospadowy o głównych połaciach nachylonych 
pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 3Ńº- 45ºś 

 
  1) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

terenie VI.10.ZD w iloWci 1 miejsce na kacde 300 m
2
 

terenu zajCtego przez ogrody działkoweś dopuszcza 
siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc postojowych liczby 
miejsc postojowych zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicy VI.07.KD.D na odcinku 
przylegaj>cym do terenu VI.10.ZD. 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ wyklucza siC podział 

działekś 
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  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych nie powi>zanych trwale z gruntem; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych na okres do 120 dni. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) obsługa komunikacyjna z ulic VI.06.KD.D i VI.07.KD.D; 
 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

terenie VI.10.ZD w iloWci 1 miejsce na kacde 300 m
2
 

terenu zajCtego przez ogrody działkoweś dopuszcza 
siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc postojowych liczby 
miejsc postojowych zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicy VI.07.KD.D na odcinku 
przylegaj>cym do terenu VI.10.ZD. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu VI.10.ZD nie ma zastosowania, teren pozostaje 
w dotychczasowym ucytkowaniu. 

 
§ ńŃ5. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.11.MW o 

powierzchni 2,33 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.1.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.2.IT 
przeznacza siC dla pasa technicznego 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.23.KD.L - na odcinku 
oznaczonym na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku: nie 

mniej nic 150 m
2
 i nie wiCcej nic 250 m

2
, 

c) intensywnoWć zabudowy: maksymalnie 0,8, 
d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 
 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 10 m do 12,5 m, 3 kondygnacje nadziemne, w 
budynkach usytuowanych w narocnikach 
skrzycowaM ulic i dojazdów dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dach o nachyleniu głównych połaci 
do 30 stopni, obowi>zuje ujednolicona kolorystyka 
pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1500 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: wjazdy na poszczególne działki z 
wyznaczonych w planie ulic otaczaj>cych teren VI.11.MW. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 
terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 
11/1.1E nie ma zastosowania; 
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  2) dla pozostałego fragmentu terenu VI.11.MW ustala siC 
stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńŃ6. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.12.MN o 

powierzchni 8.57 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 12/1.1.KD.D, 
12/1.2.KD.D, 12/1.3.KD.D i 12/1.4.KD.D 
przeznaczone s> dla dróg publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.5.E 
przeznaczony jest dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 12/3.1, 012/3.2, 12/3.3 i 
12/3.4 obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami; wyklucza siC wycinkC istniej>cego 
drzewostanu; 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC drzew w 

zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy o 
parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic 12/1.1.KD.D i 0.23.KD.L 
- na odcinku oznaczonym na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic i 
dojazdówś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 12/3.1, 12/3.2, 12/3.3 i 12/3.4; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 

dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna połać dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) dla ulicy 12/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ minimum 

15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: aleja składaj>ca siC ze 

szpalerów drzew po obu stronach jezdni 
jednolitego gatunku, zaleca siC drzewa o 
charakterystycznym pokroju lub kolorystyce. 

 
  3) dla ulic 12/1.2.KD.D, 12/1.3.KD.D i 12/1.4.KD.D ustala 

siCŚ 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ minimum 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne           

tj. terenów wydzieleM wewnCtrznych 12/1.1.KD.D, 
12/1.2.KD.D, 12/1.3.KD.D i 12/1.4.KD.D 
przeznaczonych dla dróg publicznych oraz wydzielenia 
12/1.5.E ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
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ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36        
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńŃ7. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.13.MN o 

powierzchni 5,84 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.7.UU 

przeznacza siC dla zabudowy usługowej - usługi 
handlu; 

 
  2) na pozostałym terenie zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś dopuszcza siC lokalizacjC 
funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 13/1.1.KX, 
13/1.2.KX przeznaczone s> dla dojazdów, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 13/1.3.KD.D, 
13/1.4.KD.D, 13/1.5.KD.D, przeznaczone s> dla 
dróg publicznych, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.6.IT 
przeznaczony jest dla pasa technicznego 
infrastruktury, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.8.E 
przeznaczony jest dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) budynek w narocniku ulic 0.23.KD.L i 13/1.4.KD.D 

stanowi zamkniCcie kompozycyjne osi 0.23.KD.L, 
obiekt bCd>cy zamkniCciem kompozycyjnym kształtuje 
siC jako obiekt o szczególnych wymaganiach 
budowlanych; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 13/3.1, 13/3.2 i 13/3.3 
obowi>zuje zagospodarowanie w formie powierzchni 
terenu biologicznie czynnej z zadrzewieniami; 
wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu, 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC drzew w 

zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy o 
parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 
 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.23.KD.L - na 
odcinkach oznaczonych na rysunku planu, 

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 13/1.3.KD.D, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic i 
dojazdów oraz granicy z terenem VI.26.ZP - na 
odcinkach oznaczonych na rysunku planu; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 13/1.7.UU: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %, 
c) wysokoWć zabudowy do 12 m, w budynku bCd>cym 

zamkniCciem kompozycyjnym osi widokowej oraz 
w budynkach usytuowanych w narocnikach 
skrzycowaM ulic i dojazdów dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

d) dachy symetryczne dwuspadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 
40 stopni, pokrycie dachu dachówk> lub 
materiałami dachówko podobnymi w matowych 
odcieniach czerwieni lub br>zówś 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

pozostałym terenie: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 

przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 13/3.1, 13/3.2 i 13/3.3; 

c) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 13/1.7.UU stanowi jedn> działkC budowlan>, 

b) na pozostałym terenie minimalna wielkoWć działki 
wynosi 800 m

2
, 

c) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
d) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu 
ucytkowników terenu a takce zagospodarowania terenu 
dla usług sezonowych z zakresu gastronomii. 
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7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z wyznaczonych w planie 
dojazdów ulic i dojazdówś 

 
  2) dla dojazdów 13/1.1.KX, 13/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8 m z 
placem do zawracania o wymiarach minimum 
12,5 m x 12,5 m, jak na rysunku planu, 

b) urz>dzenieŚ ci>g pieszo jezdny bez wyodrCbniania 
jezdni i chodnikówś 

 
  3) dla ulicy 13/1.3.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 15 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: aleja składaj>ca siC ze 

szpalerów drzew po obu stronach jezdni 
jednolitego gatunku, zaleca siC drzewa o 
charakterystycznym pokroju lub kolorystyce; 

 
  4) dla ulicy oznaczonej jako 13/1.4.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC jako ci>g pieszo 

jezdny bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 
f) w granicach ulicy przebiega lokalna trasa 

rowerowa: obowi>zuje oznakowanie trasy; 
 
  5) dla ulicy oznaczonej jako 13/1.5.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC jako ci>g pieszo 

jezdny bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36      
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńŃ8. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.14.UU o 

powierzchni 1,91 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowejś 

 

  1) cały teren przeznaczony jest dla lokalizacji usług 
publicznych; 

 
  2) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.KX 

przeznaczony jest dla dojazdu. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) budynki w narocnikach ulic 0.23.KD.L i 14/1.1.KX 

stanowi> zamkniCcia kompozycyjne osi widokowej w 
ulicy VI.07.KD.D, obiekt bCd>cy zamkniCciem 
kompozycyjnym kształtuje siC jako obiekt o 
szczególnych wymaganiach budowlanych; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
obowi>zuje ukształtowanie i pielCgnacja szpalerów drzew 
liWciastych wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulic VI.09.KD.D i 
VI.10.KD.D oraz dojazdu 14/1.1.KX. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.23.KD.L, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic 
otaczaj>cych teren VI.14.MW oraz granicy z 
terenem VI.26.ZP; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowyŚ do ń2 m, w budynku bCd>cym 
zamkniCciem kompozycyjnym osi widokowej 
dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak np. 
wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dowolny; 
 
  4) zasady podziału na działki budowlane: dowolne; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu 
ucytkowników terenu a takce zagospodarowania terenu 
dla usług sezonowych z zakresu gastronomii. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na teren z 

ulicy 0.23.KD.L; 
 
  2) dla dojazdu 14/1.1.KX ustala siCŚ 
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a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10 m, 
b) urz>dzenieŚ ci>g pieszo jezdny bez wyodrCbniania 

jezdni i chodników. 
 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne i 

gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńŃ9. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.15.UK o 

powierzchni 1,21 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny usług kultury, 

 
  1) cały teren przeznaczony jest dla koWcioła wraz z 

zabudow> mieszkalno-usługow> WciWle zwi>zan> z 
działalnoWci> koWciołaś 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.1.KP 
przeznaczony jest dla parkingu, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 15/1.2.IT zajmuje 
pas techniczny infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) budynek koWcioła: 

a) jest dominant> przestrzenn>, oznaczon> na 
rysunku planu właWciwym symbolem; dominanta 
przestrzenna nie wyznacza typu zabudowy, 

b) stanowi zamkniCcie kompozycyjne osi widokowych 
w ulicach VI.05.KD.D (ul. ŹCbowa), 12/1.1.KD.D 
(ulica projektowana w terenie elementarnym 
VI.12.MN oraz ulicy Kopernika, oznaczonych na 
rysunku planu; 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
 

  1) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu, 
dopuszcza siC wycinkC istniej>cych drzew w celu 
utrzymania kompozycji zieleni; 

 
  2) wprowadzenie zieleni komponowanej na terenie 

parkingu 15/1.1.KP np. w formie szpalerów drzew 
wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulic VI.07.KD.D i 
0.08.KD.Z, jednolitego gatunku o charakterystycznym 
pokroju lub kolorystyce). 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) po obrysie budynku koWcioła i plebanii, 
b) na terenie niezabudowanym zgodnie z rysunkiem 

planu, 
c) wzdłuc drogi 0.08.KD.Z w odległoWci 8 m od 

krawCdzi jezdni; 
 
  2) wyklucza siC przebudowC rozbudowC nadbudowC 

budynków usytuowanych przy ul. Kopernika, 
niezgodnie z ustalon> lini> zabudowy; 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 30 %; 

 
  4) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 9 m, ustalenie nie dotyczy 
budynku koWcioła, 

b) kształt dachu: dwuspadowy lub wielospadowy, 
naczółkowy o k>cie nachylenia połaci jak na 
budynku plebanii; 

 
  5) zasady podziału na działki budowlane: wyklucza siC 

wydzielanie działek budowlanych; 
 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na teren z 

ulicy VI.07.KD.D; 
 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych, 

a) na terenie parkingu 15/1.1.KP dla ucytkowników 
koWcioła, 

b) dla innych funkcji zlokalizowanych na terenie 
VI.15.UK na zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie ma zastosowania, teren pozostaje w dotychczasowym 
ucytkowaniu. 

 
§ ńńŃ. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.16.ZD o 

powierzchni 2,60 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowychś 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC reklam; 
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  2) kolorystyka zabudowy i zagospodarowania 

dostosowana do naturalnych barw Wrodowiska 
przyrodniczego, ograniczona do tonacji zieleni, br>zów 
i szaroWci. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległoWciŚ 
a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

0.08.KD.Z (ul. Kopernika), 
b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 

VI.07.KD.D oraz od pozostałych granic terenu 
VI.16.ZD; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: ustala siC 

maksymaln> powierzchniC zabudowy na 
poszczególnych działkach ogrodniczych w wysokoWci 
25 m

2
, ustalenie dotyczy sumy powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków usytuowanych na działceś 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: zabudowa parterowa do 5 m 
przy dachach stromych i do 4 m przy dachach 
płaskich, 

b) dach płaski lub stromy, dwuspadowy lub 
wielospadowy o głównych połaciach nachylonych 
pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 3Ńº- 45ºś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ wyklucza siC podział 

działekś 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych nie powi>zanych trwale z gruntem. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 

  1) obsługa komunikacyjna z ulicy VI.07.KD.D; 
 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

terenie VI.16.ZD w iloWci 1 miejsce na kacde 300 m
2
 

terenu zajCtego przez ogrody działkoweś dopuszcza 
siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc postojowych liczby 
miejsc postojowych zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicy VI.07.KD.D na odcinku 
przylegaj>cym do terenu VI.16.ZD. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

dla terenu VI.16.ZD nie ma zastosowania, teren pozostaje 
w dotychczasowym ucytkowaniu. 

 
§ ńńń. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.17.MN o 

powierzchni 4,54 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 17/1.1.KD.D, 
17/1.2.KD.D przeznaczone s> dla dróg 
publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.3.KX 
zajmuje istniej>cy ci>g pieszy, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.4.IT zajmuje 
pas techniczny infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 17/3.1, 17/3.2 i 17/3.3 
obowi>zuje zagospodarowanie w formie powierzchni 
terenu biologicznie czynnej z zadrzewieniami; 
wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu, za 
wyj>tkiem ciCć sanitarnych; 

 
  2) na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC drzew w 

zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy o 
parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ czCWć terenu znajduje siC 
w strefie chronionych elementów historycznego układu 
przestrzennego; ochronie podlega zespół zabudowy 
Kolonia Robotnicza, zakres ochrony obejmuje: 
 
  1) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, zgodnie z 

ustalonymi w planie liniami zabudowy; 
 
  2) zachowanie historycznych cech poszczególnych 

budynków w czCWci tworz>cej pierzeje ulicy 
17/1.1.KD.D, tj.: bryły, kształtu dachu, dyspozycji 
Wcian, detalu architektonicznego (w tym wielkoWci i 
kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej), 
kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych; 
dopuszcza siC rozbudowC istniej>cych budynków bez 
naruszania elewacji od strony ulicy 17/1.1.KD.D; 

 
  3) przy wymianie zabudowy konieczne jest zachowanie 

typu zabudowy istniej>cej, co najmniej w czCWci 
tworz>cej pierzejC ulicy 17/1.1.KD.D, w szczególnoWci 
nastCpuj>cych parametrówŚ wysokoWć zabudowy, 
rzCdna posadowienia parteru, główna kalenica dachu 
prostopadła do drogi 17/1.1.KD.D, kolorystyka 
pokrycia dachu (dachówka ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
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  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cych ulicy 17/1.1.KD.D wyznaczon> 
przez istniej>c> zabudowC, dla budynków 
gospodarczych lub garacy jest to nieprzekraczalna 
linia zabudowy, 

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
0.23.KD.L, 

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
VI.07.KD.D, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 4 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulicy 17/1.2.KD.D i 
17/1.3.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy w 

granicach strefy ochrony konserwatorskiej: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,15, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 80 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 17/3.1, 17/3.2 i 17/3.3, 

c) parametry zabudowy zgodnie z ustaleniami w        
ust. 4; 

 
  3) parametry zagospodarowania terenu w granicach 

wydzieleM wewnCtrznych 17/5.1 i 17/5.2: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzielenia 
wewnCtrznego 17/3.3, 

 
  4) parametry zabudowy na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 17/5.1 i 17/5.2: 
a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 

od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna połać dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  5) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, za 

zgodne z planem uznaje siC istniej>ce przed 
uchwaleniem planu mniejsze działki budowlane, 
wyklucza siC wtórny podział działek budowlanych 
znajduj>cych siC w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  6) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy gospodarczej i garacy 
bezpoWrednio przy granicy działki. 

 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu 
ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) dla ulicy 17/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cychŚ 

od 10 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  3) dla ulicy 17/1.2.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  4) dla ci>gu pieszego 17/1.3.KX, ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenie jako ci>g pieszy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne, lub 

bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńń2. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.18.MU o 

powierzchni 4,83 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 

  1) teren wydzielenia wewnCtrznego 18/1.1.UU 
przeznacza siC dla zabudowy usługowej - usługi 
handlu, na pozostałym terenie funkcje usługowe 
dopuszcza siC w formie odrCbnych budynków lub lokali 
w budynkach o funkcji mieszkaniowej z zachowaniem 
nastCpuj>cych zasad: 
a) wyklucza siC usługi publiczne zwi>zane z oWwiat> i 

wychowaniem, 
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b) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych z 
ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych i 
odpadów lub wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 
  2) funkcje mieszkaniowe dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji; 

 
  3) na działkach usytuowanych przy drodze 0.23.KD.L 

dopuszcza siC składy, magazyny i hurtownie; 
 
  4) na terenie wydzielenia 18/1.2.KU dopuszcza siC 

funkcje obsługi komunikacji; 
 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 18/1.3.KX, 
18/1.4.KX, 18/1.5KXi 18/1.6.KX przeznaczone s> 
dla dojazdów, stanowi>cych drogi ogólnie 
dostCpne istniej>ce lub projektowane, które 
realizowane bCd> jako cel publiczny, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 18/1.7.E i 18/1.8.E 
przeznaczone s> dla stacji transformatorowych. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 

usytuowanych w pierzei ulicy 0.08.KD.Z                     
(ul. Kopernika) o wysokoWci do 8 m, 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
, 

 
  3) wyklucza siC lokalizacjC reklam mog>cych zakłócić 

warunki mieszkaniowe w s>siedztwie np. emituj>cych 
Wwiatło pulsuj>ce lub dawiCk. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ czCWć terenu znajduje siC 
w strefie chronionych elementów historycznego układu 
przestrzennego; ochronie podlega zespół zabudowy 
Kolonia Robotnicza, zakres ochrony obejmuje: 
 
  1) zachowanie kompozycji zespołu zabudowy, zgodnie z 

ustalonymi w planie liniami zabudowy; 
 
  2) zachowanie historycznych cech poszczególnych 

budynków w czCWci tworz>cej południow> pierzejC 
ulicy 17/1.1.KD.D i ci>gów 17/1.3.KX i 18/1.6.KX, tj.: 
bryły, kształtu dachu, dyspozycji Wcian, detalu 
architektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu okien 
oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i 
stosowanych materiałów budowlanych; dopuszcza siC 
rozbudowC istniej>cych budynków bez naruszania 
elewacji od strony ulicy 17/1.1.KD.D i ci>gów 
17/1.3.KX i 18/1.6.KX; 

 
  3) przy wymianie zabudowy konieczne jest zachowanie 

typu zabudowy istniej>cej, co najmniej w czCWci 
tworz>cej pierzejC ulicy 17/1.1.KD.D, w szczególnoWci 
nastCpuj>cych parametrówŚ wysokoWć zabudowy, 
rzCdna posadowienia parteru, główna kalenica dachu 

prostopadła do drogi 17/1.1.KD.D i ci>gów 17/1.3.KX i 
18/1.6.KX, kolorystyka pokrycia dachu (dachówka 
ceramiczna czerwona). 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy dla budynków 
usytuowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, 
wyznaczon> przez te budynki i oznaczon> na 
rysunku planu; dla budynków gospodarczych lub 
garacy jest to nieprzekraczalna linia zabudowy, 

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 
0.08.KD.Z, spełniaj>c> warunek nie mniej nic 8 m 
od krawCdzi jezdni, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulic 0.23.KD.L, 
17/1.2.KD.D, 18/1.5.KX i 18/1.6.KX; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 4 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulicy 18/1.3.KX, 
18/1.4.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy w 

granicach strefy ochrony konserwatorskiej: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 50 %, 
c) parametry zabudowy zgodnie z ustaleniami 

w ust. 4; 
 
  3) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 18/1.1.UU i 18/5.2: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %, 
c) wysokoWć zabudowy do 12 m, w budynku 

usytuowanym w narocniku skrzycowania ulic 
0.08.KD.Z i 0.23.KD.L dopuszcza siC zwiCkszenie 
wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

d) kształt dachu dowolny; obowi>zuje ujednolicona 
kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do 
tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, br>zów, 
szaroWci i czerni; 

 
  4) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

terenie wydzieleM wewnCtrznych 18/1.2.KU i 18/5.1: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,5, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
dowolny; 

c) wysokoWć zabudowy: od 7 m do 9 m, 
d) kształt dachu dowolny; obowi>zuje ujednolicona 

kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do 
tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, br>zów, 
szaroWci i czerni; 

 
  5) parametry zagospodarowania terenu i zabudowy na 

pozostałym na terenie: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, 

c) wysokoWć zabudowy: od 7 m do 9 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
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dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

d) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa do ulicy z której 
odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  6) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1000 m
2
, za 

zgodne z planem uznaje siC istniej>ce przed 
uchwaleniem planu mniejsze działki budowlane, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  7) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ dopuszcza 

siC lokalizacjC zabudowy gospodarczej i garacy 
bezpoWrednio przy granicy działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu a takce 
zagospodarowania terenu dla usług sezonowych z 
zakresu gastronomii. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) dla dojazdów 18/1.3.KX, 18/1.4.KX i 18/1.6.KX ustala 

siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ jezdnia z chodnikiem co najmniej po 

jednej stronie; 
 
  3) dla dojazdu 18/1.5.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
5 m, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny, 
bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne lub 

bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36       
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 

§ ńń3. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.19.MW o 
powierzchni 1,80 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 
  1) dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC funkcji usługowych w formie lokali 
wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w 
parterach budynków, 

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajaj>cych specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.1.ZP 
przeznacza siC dla zieleni urz>dzonej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) budynki usytuowane w pierzei terenu 19/1.1.ZP 

stanowi> zamkniCcia kompozycyjne; obiekty bCd>ce 
zamkniCciami kompozycyjnymi kształtuje siC jako 
obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy VI.11.KD.D oraz ulicy 
0.23.KD.L, 

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
terenu wydzielenia wewnCtrznego 19/1.1.ZP, 

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulicy VI.10.KD.D; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku: nie 

mniej nic 150 m
2
 i nie wiCcej nic 250 m

2
, 

c) intensywnoWć zabudowy: maksymalnie 0,5, 
d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 10 m do 12,5 m, 3 kondygnacje nadziemne, w 
budynkach bCd>cych zamkniCciem 
kompozycyjnym dopuszcza siC zwiCkszenie 
wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach o nachyleniu głównych połaci 
do 30 stopni, obowi>zuje ujednolicona kolorystyka 
pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów i szaroWciś 
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  4) zasady podziału na działki budowlane: 
a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1500 m

2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: wjazdy na poszczególne 

działki z wyznaczonych w planie ulic otaczaj>cych teren 
VI.19.MW. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ ńń4. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.20.MN o 

powierzchni 5,78 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 20/1.1.KD.D, 
20/1.2.KD.D przeznaczone s> dla dróg 
publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 20/1.3.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) budynki usytuowane w pierzei ulicy 20/1.2.KD.D 

stanowi> zamkniCcia kompozycyjne ulicy 20/1.1.KD.D; 
zamkniCcie kompozycyjne realizuje siC je jako obiekty 
o szczególnych wymaganiach budowlanych; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
nie ustala siC. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic VI. 10.KD.D, VI.11.KD.D 
i 20/1.1.KD.D, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: nie 
mniej nic 50 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
bCd>cych zamkniCciem kompozycyjnym a takce 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dla budynków usytuowanych w 
pierzei ulicy 20/1.2.KD.D dach dwuspadowy o 
nachyleniu głównych połaci od 40 do 45 stopni, dla 
pozostałych budynków dopuszcza siC nachylenie 
głównych połaci dachu od 30 do 45 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu prostopadła do drogi z 
której odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) dla ulicy 20/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ od 10 m do 

20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 
wyodrCbniania jezdni i chodników, 

d) dostCpnoWć bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
  3) dla ulicy 20/1.2.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów przeznaczonych 

na cele publiczne, lub bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 
ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ ńń5. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.21.MU o 

powierzchni 2,30 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) dopuszcza siC funkcje mieszkaniowe w formie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji, funkcjonalnie powi>zane z 
prowadzon> działalnoWci> usługow> lub produkcyjn>ś 

 
  2) dopuszcza siC funkcje usługowe za wyj>tkiem usług 

publicznych zwi>zanych z oWwiat> i wychowaniem; 
 
  3) dopuszcza siC funkcje obsługi komunikacji; 
 
  4) dopuszcza siC funkcje przemysłowe z zachowaniem 

nastCpuj>cych zasad: 
a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych z 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych i 
odpadów lub wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

b) dopuszcza siC składy magazyny i hurtownie, 
rzemiosło o charakterze produkcyjnym, 

c) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.1.KX 
przeznaczony jest dla ci>gu pieszego. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 

usytuowanych w pierzei ulicy 0.08.KD.Z                          
(ul. Kopernika) o wysokoWci do 8 m, 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
. 

 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
zasady kształtowania zasobu zieleni: obowi>zuje 
ukształtowanie i utrzymanie szpalerów drzew liWciastych w 
pasie pomiCdzy lini> zabudowy a lini> rozgraniczaj>c> 
dróg VI.10.KD.D i VI.12.KD.D, oznaczonych symbolicznie 
na rysunku planu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci min 6 m od linii rozgraniczaj>cych 
ulicy 0.08.KD.Z, spełniaj>c> warunek min 8 m od 
krawCdzi jezdni, 

b) w odległoWci 6 m od pozostałych ulic i ci>gu 
pieszego 21/1.1.KX; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12,5 m, 
b) kształt dachu: dowolny, 
c) kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do 

tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, br>zów, 
szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 2000 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu a takce 
zagospodarowania terenu dla usług sezonowych z 
zakresu gastronomii; 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z, 
b) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic 

otaczaj>cych teren VI.21.MU; 
 
  2) dla ci>gu pieszego 21/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min 8 m, jak 
na rysunku planu, 

b) urz>dzenieŚ ci>g pieszy ze Wcieck> rowerow>. 
 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
 

  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu; 
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  2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do zbiorników 
bezodpływowych. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńń6. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.22.MU o 

powierzchni 3,27 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji; 

 
  2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie odrCbnych 

budynków lub lokali w budynkach o funkcji 
mieszkaniowej z zachowaniem nastCpuj>cych zasad: 
a) wyklucza siC usługi publiczne zwi>zane z oWwiat> i 

wychowaniem, 
b) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych z 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych i 
odpadów lub wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 
  3) dopuszcza siC składy, magazyny i hurtownie; 
 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 22/1.1.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 22/1.2.RM 
przeznacza siC dla istniej>cej zabudowy 
zagrodowej w formie zabudowy blianiaczej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 

usytuowanych w pierzei ulicy 0.08.KD.Z                          
(ul. Kopernika) o wysokoWci do 8 m, 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
, 

 
  3) wyklucza siC lokalizacjC reklam mog>cych zakłócić 

warunki mieszkaniowe w s>siedztwie np. emituj>cych 
Wwiatło pulsuj>ce lub dawiCk. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci min 
6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.08.KD.Z, 
spełniaj>c> warunek nie mniej nic 8 m od krawCdzi 
jezdni, 

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 23/1.1.KD.W, 

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 4 m 
od dojazdu 22/1.1.KX, 

 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 

od pozostałych ulic otaczaj>cych teren VI.22.MU; 
 
  2) parametry zagospodarowania na terenie: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: od 7 m do 9 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa do ulicy z której 
odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) na pozostałym terenie minimalna wielkoWć działki 
wynosi 1200 m

2
, za zgodne z planem uznaje siC 

działki istniej>ce na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego 22/1.2.RM, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki, ustalenie nie dotyczy terenu wydzielenia 
wewnCtrznego 25/1.2.RM, gdzie dopuszcza siC 
lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15; 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 
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a) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z, 
b) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic 

otaczaj>cych teren VI.22.MU oraz z dojazdu 
22/1.1.KX; 

 
  2) dla dojazdu oznaczonego jako 22/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
5 m, 

b) urz>dzenie dowolne, wg potrzeb właWciciela 
dojazdu. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania terenu; 

 
  2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do zbiorników 
bezodpływowych. 

 
9. Stawka procentowa: 
 

  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk oraz 
dla terenu wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 22/1.2.RM ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36   
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńń7. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.23.MN o 

powierzchni 4,42 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 23/1.1.KD.W 
przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 23/1.2.KX, 
23/1.5.KX przeznacza siC dla dojazdów, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 23/1.3.ZP 
przeznacza siC dla zieleni urz>dzonej, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 23/1.4.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 23/3.1, 23/3.2 i 23/3.3 

obowi>zuje zagospodarowanie w formie powierzchni 
terenu biologicznie czynnej z zadrzewieniami; 

 
  2) wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu na 

terenie wydzieleM wewnCtrznych 23/1.3.ZP oraz 
23/3.1, 23/3.2 i 23/3.3; na pozostałym terenie 
dopuszcza siC wycinkC drzew w zakresie niezbCdnym 
do lokalizacji zabudowy o parametrach ustalonych w 
planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 23/1.1.KD.W i dojazdu 
23/1.2.KX - na odcinku oznaczonym na rysunku 
planu, 

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 4 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy VI.10.KD.D, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od pozostałych ulic i dojazdówś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 23/3.1, 23/3.2 i 23/3.3; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1200 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 
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  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 
zachowanie dostCpu publicznego na terenach 
23/1.1.KD.W, 23/1.3.ZP, 23/1.5.KX; 

 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z pozostałych ulic i dojazdów na 
terenie VI.23.MN oraz ulic otaczaj>cych ten teren; 

 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9; 
 
  3) dla ulicy 23/1.1.KD.W - droga wewnCtrzna, ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 
10 m, jak na rysunku planu, 

b) urz>dzenieŚ ulica o nawierzchni utwardzonej lub 
ulepszonej, według potrzeb współwłaWcicieli ulicy, 

c) w granicach przebiega lokalna trasa rowerowa: 
obowi>zuje oznakowanie trasy; 

 
  4) dla dojazdu oznaczonego jako 23/1.2.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
8 m, 

b) urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny; 
 
  5) dla dojazdu oznaczonego jako 23/1.5.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
8 m, 

b) urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny, 
c) w granicach przebiega lokalna trasa rowerowa: 

obowi>zuje oznakowanie trasy. 
 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 
z wykluczeniem mocliwoWci lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk lub 

przeznaczonych na cele publiczne ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ńń8. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.24.MN o 

powierzchni 3,66 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 

  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 
funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 24/1.1.KD.D, 
24/1.2.KD.D przeznaczone s> dla dróg 
publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 24/1.3.KX 
przeznacza siC dla dojazdu, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 24/1.4.E 
przeznacza siC dla stacji transformatorowej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 24/3.1, 24/3.2 i 24/3.3 
obowi>zuje zagospodarowanie w formie powierzchni 
terenu biologicznie czynnej z zadrzewieniami; 

 
  2) wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu na 

terenie wydzieleM wewnCtrznych 24/3.1, 24/3.2 i 
24/3.3, na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC 
drzew w zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy 
o parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic 23/1.1.KD.W, 
24/1.1.KD.D, 24/1.2.KD.D i VI.13.KD.D - na 
odcinkach oznaczonych na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od pozostałych ulic i dojazdówś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 24/3.1, 24/3.2 i 24/3.3; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 
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  4) zasady podziału na działki budowlane: 
a) minimalna wielkoWć działki wynosi 2000 m

2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu publicznego na terenie 
24/1.3.KX. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w § 16 ust. 9; 
 
  3) dla ulicy oznaczonej jako 24/1.1.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC, 
f) w granicach przebiega lokalna trasa rowerowa: 

obowi>zuje oznakowanie trasy; 
 
  4) dla ulicy oznaczonej jako 24/1.2.KD.D ustala siCŚ 

a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 

 
  5) dla dojazdu 24/1.3.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
8 m, 

b) urz>dzenie jako ci>g pieszo jezdny, 
c) w granicach przebiega lokalna trasa rowerowa: 

obowi>zuje oznakowanie trasy. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: na terenie VI.24.MN grunty s> 

własnoWci> Gminy PasłCk, ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 

§ ńń9. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.25.MN o 
powierzchni 5,48 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego 25/1.1.KX 
przeznacza siC dla ci>gu pieszego. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnCtrzne 25/3.1, 25/3.2 i 25/3.3 
obowi>zuje zagospodarowanie w formie powierzchni 
terenu biologicznie czynnej z zadrzewieniami; 

 
  2) wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu na 

terenie wydzieleM wewnCtrznych 25/3.1, 25/3.2 i 
25/3.3, na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC 
drzew w zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy 
o parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległoWci 6 m od ulicy VI.13.KD.D, ci>gu 
pieszego 25/1.1.KX i dojazdów wydzielonych na 
terenie 25/5.1; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %, w tym powierzchnie terenu 
biologicznie czynne w granicach wydzieleM 
wewnCtrznych 25/3.1, 25/3.2 i 25/3.3; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, dopuszcza siC 
zwiCkszenie wysokoWci budynku dla pojedynczych 
elementów architektonicznych jak np. wykusz, 
wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa do dojazdu z 
którego odbywa siC wjazd na działkCś 
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  4) zasady podziału na działki budowlane: 
a) minimalna wielkoWć działki wynosi 2000 m

2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 25/5.1 

dopuszcza siC wydzielenie dojazdu do działek o 
parametrach ustalonych w ust. 7, na pozostałym 
terenie wyklucza siC wydzielanie dojazdów do 
działek poza ustalonymi w planie; 

 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu; 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z, 
b) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic 

wyznaczonych w planie; 
 
  2) dla dojazdu 25/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
8 m, 

b) urz>dzenieŚ 
- dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania 

jezdni i chodników, 
- dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 

c) w granicach przebiega lokalna trasa rowerowa: 
obowi>zuje oznakowanie trasy; 

 
  3) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 25/5.1 

dopuszcza siC wydzielenie drogi wewnCtrznej jako 
dojazdu do działek o nastCpuj>cych parametrach: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8 m z 

placem do zawracania o wymiarach minimum 
12,5 m x 12,5 m, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC jako ci>g pieszo jezdny 
bez wyodrCbniania jezdni i chodników. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 
z wykluczeniem mocliwoWci lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36       
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ń2Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.26.ZP o 

powierzchni 10,55 ha. 
 
 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 
 
  1) na całym terenie dopuszcza siC zagospodarowanie 

niezbCdne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu; 
 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.1.KX 
przeznacza siC dla publicznego ci>gu pieszego, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.2.Ks 
przeznacza siC dla przepompowni Wcieków, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.3.WS 
zajmuje koryto rzeki Sirwy, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 26/1.4.ZL zajmuje 
istniej>cy las wraz z terenem wskazanym do 
zalesienia. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) teren 26/1.1.KX jest fragmentem promenady 

spacerowej prowadzonej wzdłuc ogólno miejskich 
terenów rekreacyjnych z otwarciami i ci>gami 
widokowymi na odcinkach oznaczonych na rysunku 
planu; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
 
  1) cały teren znajduje siC w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Rzeki W>skiejś zasady 
ochrony obszaru okreWlaj> przepisy odrCbneś 

 
  2) zasady kształtowania zasobu zieleni: 

a) na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 
wydzielenia wewnCtrzne 26/3.1 i 26/3.3 obowi>zuje 
zagospodarowanie w formie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej z zadrzewieniami; wyklucza 
siC wycinkC istniej>cego drzewostanu, 

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 26/3.2 
obowi>zuje urz>dzenie zieleni na zboczu doliny z 
zachowaniem otwarć widokowych z ci>gu 
widokowego oznaczonego na rysunku planu, 

c) w granicach promenady spacerowej 26/1.1.KX 
wprowadzenie i utrzymanie szpaleru drzew 
liWciastych, jednolitego gatunku o 
charakterystycznym pokroju. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 26/1.5.UU i 

26/1.6.UU ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy 
w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 
ulicy VI.10.KD.D i 12 m od terenu wydzielenia 
wewnCtrznego 26/1.4.ZL; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy, 

b) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 26/1.5.UU i 
26/1.6.UU minimum 20 %, na pozostałym terenie 
dowolny; 
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  3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowy: na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 26/1.5.UU i 26/1.6.UU do 12 m, 
b) kształt dachu: dowolny, 
c) kolorystyka w tonacji naturalnego pokrycia terenu 

w s>siedztwieś 
 
  4) zasady podziału na działki budowlane: dowolne; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych dla ucytkowników 
ogólnodostCpnych terenów rekreacyjnych a takce 
zagospodarowania terenu dla usług sezonowych z 
zakresu gastronomii. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony 

jest dla komunikacji pieszej; 
 
  2) dla dojazdu 26/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu, 

b) urz>dzenieŚ dopuszcza siC urz>dzenie bez 
wyodrCbniania jezdni i chodników, 

c) w granicach przebiega lokalna trasa rowerowa: 
obowi>zuje oznakowanie trasy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 
z wykluczeniem mocliwoWci lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk lub 

przeznaczonych na cele publiczne ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ń2ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.27.R/ZL o 

powierzchni 3,42 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, lasy; 

 
  1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki 
piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, obiekty małej architektury; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) wydzielenie wewnCtrzne 27/1.1.ZL obejmuje tereny 
pozostaj>ce w ucytkowaniu leWnym, 

b) wydzielenie wewnCtrzne 27/1.2.ZL obejmuje tereny 
wskazane do zalesienia, 

c) wydzielenie wewnCtrzne 27/1.3.WS zajmuje koryto 
rzeki Sirwy. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) cały teren znajduje siC w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Rzeki W>skiej - zasady 
ochrony obszaru okreWlaj> przepisy odrCbneś 

 
  2) na całym terenie obowi>zuje zachowanie istniej>cych 

zadrzewieM i grup krzewówś 
 
  3) teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.2.ZL wskazany 

jest do zalesienia. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siC. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz zabudowy, który 

dotyczy obiektów kubaturowych; 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych niezbCdnych dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: wjazd na teren z dróg wewnCtrznych na 
terenie VI.23.MN lub z drogi VI.10.KD.D. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ wyklucza siC lokalizacjC 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: teren pozostaje w istniej>cym 

ucytkowaniu w zwi>zku z tym ustalenie stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ ń22. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.28.ZP o 

powierzchni 5,24 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonejś 

 
  1) na całym terenie dopuszcza siC zagospodarowanie 

niezbCdne dla rekreacyjnego wykorzystania terenu; 
 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 28/1.1.KX 
przeznacza siC dla publicznego ci>gu pieszego, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 28/1.2.WS 
zajmuje koryto rzeki Sirwy, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 28/1.3.ZL i 
28/1.4.ZL zajmuj> istniej>ce lasy wraz z terenami 
wskazanymi do zalesienia, 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) teren 26/1.1.KX jest fragmentem promenady 

spacerowej prowadzonej wzdłuc ogólno miejskich 
terenów rekreacyjnych; 

 
  2) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam. 
 

3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 
cały teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki W>skiej - zasady ochrony obszaru 
okreWlaj> przepisy odrCbne. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych dla ucytkowników 
ogólnodostCpnych terenów rekreacyjnych, a takce 
zagospodarowania terenu dla usług sezonowych z 
zakresu gastronomii. 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony 

jest dla komunikacji pieszej; 
 
  2) dla dojazdu 28/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu, 

b) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 
wyodrCbniania jezdni i chodników, 

c) w granicach przebiega lokalna trasa rowerowa: 
obowi>zuje oznakowanie trasy. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 
z wykluczeniem mocliwoWci lokalizacji nowej zabudowy 
zagrodowej. 

 
9. Stawka procentowa: dla gruntów bCd>cych 

własnoWci> Gminy PasłCk lub przeznaczonych na cele 
publiczne ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania. 

 
§ ń23. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.29.R/ZL o 

powierzchni 2,07 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, lasy; 

 
  1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki 
piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, obiekty małej architektury; 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) wydzielenie wewnCtrzne 29/1.1.ZL obejmuje tereny 
pozostaj>ce w ucytkowaniu leWnym, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 29/1.2.WS i 
29/1.3.WS zajmuj> koryto rzeki Sirwy i potoku 
Zdroje. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
  1) cały teren znajduje siC w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Rzeki W>skiej - zasady 
ochrony obszaru okreWlaj> przepisy odrCbneś 

 
  2) na całym terenie obowi>zuje zachowanie istniej>cych 

zadrzewieM i grup krzewówś 
 
  3) ze wzglCdu na urozmaicon> rzeabC terenu wskazane 

jest zalesienie ucytków rolnych. 
 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siC. 

 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz zabudowy, który 

dotyczy obiektów kubaturowych; 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych niezbCdnych dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: wjazd na teren z ulicy VI.13.KD.D. 
 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ wyklucza siC lokalizacjC 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: teren pozostaje w istniej>cym 

ucytkowaniu, ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 

 
§ ń24. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.30.MU o 

powierzchni 1,42 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) dopuszcza siC funkcje mieszkaniowe w formie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji, funkcjonalnie powi>zane z 
prowadzon> działalnoWci> usługow> lub produkcyjn>ś 

 
  2) dopuszcza siC funkcje usługowe za wyj>tkiem usług 

publicznych zwi>zanych z oWwiat> i wychowaniem; 
 
  3) dopuszcza siC funkcje obsługi komunikacji; 
 
  4) dopuszcza siC funkcje przemysłowe z zachowaniem 

nastCpuj>cych zasad: 
a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych z 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych i 
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odpadów lub wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

b) dopuszcza siC składy magazyny i hurtownie, 
rzemiosło o charakterze produkcyjnym, 

c) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 
  5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

teren wydzielenia wewnCtrznego 29/1.1.IT 
przeznaczony jest dla pasa technicznego 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
usytuowanych w pierzei ulicy 0.08.KD.Z                     
(ul. Kopernika) o wysokoWci do 8 m, z zachowaniem 
ustalonych w planie linii zabudowy; 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

obowi>zuje ukształtowanie i utrzymanie szpaleru drzew 
liWciastych w pasie pomiCdzy lini> zabudowy a lini> 
rozgraniczaj>c> dróg VI.14.KD.D i VI.15.KD.D, 
oznaczonego symbolicznie na rysunku planu. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 
minimum 4 m od terenu 30/1.1.IT, tj. pasa 
technicznego infrastruktury, 

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.22.KD.L, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 
minimum 6 m od pozostałych ulic i dojazdówś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 30 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: do 12,5 m, 
b) kształt dachu: dowolny, 
c) kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do 

tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, br>zów, 
szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 2000 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu a takce zagospodarowania 
terenu dla usług sezonowych z zakresu gastronomii. 

 
  2) wyklucza siC lokalizacjC zespołów garacy naziemnych; 
 
  3) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z; 
 
  2) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic 

otaczaj>cych teren VI.30.MU. 
 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałego fragmentu gruntu ustala siC stawkC 

procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ń25. Ustalenia szczegółowe dla terenu 

VI.31.MN/MW o powierzchni 5,34 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 31/1.1.KD.D, 
31/1.2.KD.D i 31/1.3.KD.D przeznaczone s> dla 
dróg publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 31/1.4.E 
przeznaczony jest dla stacji transformatorowej, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 
jako 31/1.5.MW przeznacza siC dla zabudowy 
wielorodzinnej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC linie zabudowy: 

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 0.22.KD.L, 

b) obowi>zuj>ce linie zabudowy w odległoWci 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic 31/1.1.KD.D i 
31/1.2.KD.D 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cych pozostałych ulic; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3, przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa lub prostopadła 
do dojazdu z którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki na terenie wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego jako 31/1.5.MW 
wynosi 1500 m

2
, 

b) minimalna wielkoWć działki na pozostałym terenie 
wynosi 800 m

2
, 

c) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
d) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 

 
  2) dla ulic 31/1.1.KD.D, 31/1.2.KD.D i 31/1.3.KD.D, ustala 

siCŚ 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siCś 

 
  3) zapewnienie miejsc parkingowych: 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 
oznaczonego jako 31/1.5.MW: 
- dla funkcji mieszkaniowych: nie mniej nic 

1,2 miejsca postojowego na mieszkanie, 
- dla funkcji usługowych, o których mowa w ust. 1 

obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach okreWlonych w § 14 ust. 5; 

b) dla pozostałego fragmentu terenu obowi>zuje 
zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów bCd>cych własnoWci> Gminy PasłCk 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałego fragmentu gruntu ustala siC stawkC 

procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ń26. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.32.MN o 

5,18 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 32/1.1.KD.D, 
32/1.2.KD.D i 32/1.3.KD.D przeznaczone s> dla 
dróg publicznych, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 32/1.4.Ks 
przeznaczony jest dla przepompowni Wcieków, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 32/1.5.ZP 
przeznaczony jest dla zieleni urz>dzonej, np. plac 
zabaw. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 
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3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

zasady kształtowania zasobu zieleni: 
 
  1) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

32/3.1 obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami; 

 
  2) wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu na tym 

terenie, na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC 
drzew w zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy 
o parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w 

odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic; 
 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a)  wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
przy czym powierzchnia zabudowy jednego 
budynku maksymalnie 250 m

2
, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 
minimum 50 %; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 7 m do 9 m, dla garacu do 7 m, w budynkach 
usytuowanych w narocnikach skrzycowaM ulic i 
dojazdów dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci 
budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np.: wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 
główna kalenica dachu równoległa lub prostopadła 
do dojazdu z którego odbywa siC wjazd na działkCś 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: 

a) minimalna wielkoWć działki wynosi 800 m
2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) wyklucza siC wydzielanie dojazdów do działek 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15. 

 
 

7. Obsługa komunikacyjna: 
 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy na 

poszczególne działki z ulic wyznaczonych w planie; 
 
  2) dla ulic 32/1.1.KD.D, 32/1.2.KD.D i 32/1.3.KD.D, ustala 

siCŚ 
a) ulica klasy D - dojazdowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 
c) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników, 
d) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM, 
e) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: na terenie VI.32.MN grunty s> 

własnoWci> Gminy PasłCk, ustalenie stawki procentowej 
słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie ma zastosowania. 

 
§ ń27. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.33.MN o 

powierzchni 4,13 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś 
 
  2) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siC lokalizacjC 

funkcji usługowych, nie obnicaj>cych standardów 
Wrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 33/1.1.KD.D 
przeznaczony jest dla drogi dojazdowej, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 32/1.2.KD.W 
przeznaczony jest dla drogi wewnCtrznej, 

c) tereny wydzieleM wewnCtrznych 32/1.3.KX, 
33/1.4.KX i 33/1.5.KX przeznaczone s> dla 
dojazdów, 

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 33/1.6.E 
przeznaczony jest dla stacji transformatorowej, 

e) tereny wydzieleM wewnCtrznych 33/1.7.IT i 
33/1.8.IT przeznaczone s> dla pasów technicznych 
infrastruktury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC 
lokalizacjC reklam. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

33/3.1 obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami; 

 
  2) wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu na tym 

terenie, na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC 
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drzew w zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy 
o parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wzdłuc drogi 0.08.KD.Z w odległoWci minimum 4 m 
od pasa technicznego infrastruktury oznaczonego 
jako 33/1.7.IT, 

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 33/5.1 w 
odległoWci 4 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
33/1.2.KD.W, 

c) na pozostałym terenie w odległoWci 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulic i dojazdówś 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3, 
b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 

minimum 40 %; 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynku mieszkalnego 
od 5,5 m do 9 m, dopuszcza siC zwiCkszenie 
wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów 
architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 
itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 22 do 45 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 
  4) zasady podziału na działki budowlane: istniej>cy 

podział na działki ustala siC jako obowi>zuj>cyś 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 

  1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców, ogrodów i miejsc rekreacyjnych 
dla ucytkowników terenu; 

 
  2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, 

istniej>ca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV; 
do czasu przebudowy (skablowania lub likwidacji) w 
s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 15 ust. 8; 

 
  3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu publicznego na terenach 
33/1.1.KD.D, 32/1.2.KD.W. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 
 

  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z, 

istniej>cy dojazd 33/1.4.KX do istniej>cej 
zabudowy jest rozwi>zaniem tymczasowym do 
czasu realizacji drogi publicznej VI.15.KD.D, 

b) wjazdy na poszczególne działki z pozostałych ulic i 
dojazdów na terenie VI.33.MN; 

 

  2) dla drogi oznaczonej jako 33/1.1.KD.D klasy D - 
dojazdowa, ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 

10 m, jak na rysunku planu, 
b) urz>dzenieŚ ulica o nawierzchni utwardzonej lub 

ulepszonej, pozostałe elementy urz>dzenia ulicy 
wg potrzeb współwłaWcicieli ulicy; 

 
  3) dla drogi oznaczonej 33/1.2.KD.W - droga 

wewnCtrzna, ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 

10 m, jak na rysunku planu, 
b) urz>dzenieŚ ulica o nawierzchni utwardzonej lub 

ulepszonej, pozostałe elementy urz>dzenia ulicy 
wg potrzeb współwłaWcicieli ulicy; 

 
  4) dla dojazdów 33/1.3.KX, 33/1.4.KX i 33/1.5.KX ustala 

siCŚ 
a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenie dowolne. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu. 

 
9. Stawka procentowa: 

 
  1) dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne 

ustalenie stawki procentowej słuc>cej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 
ma zastosowania; 

 
  2) dla pozostałych gruntów ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36        
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30 %. 

 
§ ń28. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.34.MU o 

powierzchni 5,78 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowejś 
 
  1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza siC w formie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej lub w formie lokali wbudowanych w 
budynkach o innej funkcji; 

 
  2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie odrCbnych 

budynków lub lokali w budynkach o funkcji 
mieszkaniowej z zachowaniem nastCpuj>cych zasad: 
a) wyklucza siC usługi publiczne zwi>zane z oWwiat> i 

wychowaniem, 
b) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych z 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych i 
odpadów lub wymagaj>cych składowania 
materiałów w stanie sypkim, 

c) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 
  3) dopuszcza siC składy, magazyny i hurtownie; 
 
  4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
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a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 34/1.1.KX, 
34/1.2.KX i 34/1.3.KX przeznaczone s> dla 
dojazdów, 

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 34/1.4.IT i 
34/1.5.IT przeznaczone s> dla pasów technicznych 
infrastruktury; 

 
  5) teren wydzielenia wewnCtrznego 34/1.6.RM pozostaje 

w dotychczasowym ucytkowaniu jako zabudowa 
zagrodowa. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: zasady lokalizacji reklam: 
 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 

usytuowanych w pierzei ulicy 0.08.KD.Z (ul. 
Kopernika) o wysokoWci do 8 m, 

 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4 m
2
, 

 
  3) wyklucza siC lokalizacjC reklam mog>cych zakłócić 

warunki mieszkaniowe w s>siedztwie np. emituj>cych 
Wwiatło pulsuj>ce lub dawiCk. 

 
3. Zasady ochrony przyrody, Wrodowiska i krajobrazu: 

 
  1) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

34/3.1 obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej z 
zadrzewieniami; 

 
  2) wyklucza siC wycinkC istniej>cego drzewostanu na tym 

terenie, na pozostałym terenie dopuszcza siC wycinkC 
drzew w zakresie niezbCdnym do lokalizacji zabudowy 
o parametrach ustalonych w planie. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wzdłuc drogi 0.08.KD.Z w odległoWci minimum 4 m 
od linii rozgraniczaj>cych dojazdów 34/1.2.KX i 
34/1.3.KX oraz pasów infrastruktury technicznej, 
oznaczonych jako 34/1.4.IT i 33/1.5.IT, 

b) na pozostałym terenie w odległoWci 4 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulic i dojazdówś 

 
  2) parametry zagospodarowania: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: na terenie 
wydzielenia wewnCtrznego 34/5.1 maksymalnie 
0,3, na pozostałym terenie dowolny, 

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: na 
terenie wydzielenia wewnCtrznego 34/5.1 minimum 
50 %, na pozostałym terenie dowolny; 

 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: od 7 m do 9 m, dopuszcza 
siC zwiCkszenie wysokoWci budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieca, ryzalit itp., 

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o nachyleniu głównych połaci od 30 do 40 stopni, 
obowi>zuje ujednolicona kolorystyka pokrycia 
dachów ograniczona do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni; 

 

  4) zasady podziału na działki budowlane: 
a) minimalna wielkoWć działki wynosi 1200 m

2
, 

b) inne parametry działek budowlanych: dowolne, 
c) dopuszcza siC wydzielanie dojazdów do działek, 

poza ustalonymi w planie; 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ wyklucza siC lokalizacjC 
tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
obiektów niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców, ogrodów 
i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wyklucza siC wjazdy na działki z drogi 0.08.KD.Z, 
b) wjazdy na poszczególne działki z dojazdów na 

terenie VI.34.MU; 
 
  2) dla drogi oznaczonej jako 34/1.1.KX ustala siCŚ 

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 
b) urz>dzenieŚ dowolne, wg potrzeb właWciciela 

dojazdu; 
 

  3) dla dojazdów oznaczonych jako 34.1.2.KX i 34/1.3.KX 
ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 

8 m, 
b) urz>dzenie dowolne, wg potrzeb właWciciela 

dojazdu, 
c) przebieg dojazdu pokrywa siC z przebiegiem pasa 

technicznego infrastruktury biegn>cej wzdłuc drogi 
wojewódzkiejś 

 
  4) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 34/5.1 

dopuszcza siC wydzielenie dojazdu do działek o 
nastCpuj>cych parametrach: 
a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 34/5.1 

dopuszcza siC wydzielenie dojazdu do działek o 
nastCpuj>cych parametrach: 

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 34/5.1 
dopuszcza siC wydzielenie dojazdu do działek o 
nastCpuj>cych parametrach: 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do 
czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z planem, 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
terenu; 

 
9. Stawka procentowa: 
a) dla terenów pozostaj>cych w dotychczasowym 

ucytkowaniu ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma zastosowania, 

b) dla pozostałej czCWci terenu VI.MU.34 ustala siC 
stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci 
30 %. 

 
§ ń29. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.35.ZD o 

powierzchni 11,59 ha. 
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1. Przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowychś 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC 

reklam; 
 
  2) kolorystyka zabudowy i zagospodarowania 

dostosowana do naturalnych barw Wrodowiska 
przyrodniczego, ograniczona do tonacji zieleni, br>zów 
i szaroWci. 

 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległoWci minimum 6 m od linii 
rozgraniczaj>cych drógŚ 0.21.KD.L, 0.22.KD.L i 
VI.14.KD.D; 

 
  2) parametry zagospodarowania terenu: ustala siC 

maksymaln> powierzchniC zabudowy na 
poszczególnych działkach ogrodniczych w wysokoWci 
25 m

2
, ustalenie dotyczy sumy powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków usytuowanych na działceś 
 
  3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: zabudowa parterowa do 5 m 
przy dachach stromych i do 4 m przy dachach 
płaskich, 

b) dach płaski lub stromy, dwuspadowy lub 
wielospadowy o głównych połaciach nachylonych 
pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 3Ńº-45ºś 

 
  4) zasady podziału na działkiŚ wyklucza siC podział 

działekś 
 
  5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
6. lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 
 
  1) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: 

 
  1) obsługa komunikacyjna z ulic 0.21.KD.L i VI.14.KD.D; 
 
  2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

terenie VI.35.ZD w iloWci 1 miejsce na kacde 300 m
2
 

terenu zajCtego przez ogrody działkoweś dopuszcza 
siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc postojowych liczby 
miejsc postojowych zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicy VI.14.KD.D na odcinku 
przylegaj>cym do terenu VI.35.ZD. 

 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ na całym terenie obowi>zuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenu VI.35.ZD nie ma zastosowania, teren pozostaje 
w dotychczasowym ucytkowaniu. 

 
§ ń3Ń. Ustalenia szczegółowe dla terenu VI.36.R o 

powierzchni 8,23 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

 
  1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki 
piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, obiekty małej architektury. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: wyklucza siC lokalizacjC reklam. 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: 

nie ustala siC. 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie dotyczy. 
 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: nie ustala siC. 
 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz zabudowy, który 

dotyczy obiektów kubaturowych; 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych niezbCdnych dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

 
7. Obsługa komunikacyjna: zasady obsługi 

komunikacyjnej: wjazd na teren poprzez dojazd 
oznaczony jako 34/1.1.KD.D połocony w terenie 
elementarnym VI.34.MU.. 

 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ wyklucza siC lokalizacjC 
zagospodarowania tymczasowego. 

 
9. Stawka procentowa: teren pozostaje w istniej>cym 

ucytkowaniu, ustalenie stawki procentowej słuc>cej 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma 
zastosowania. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego. 

Drogi o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

§ ń3ń. Ustalenia dla terenu 0.05.KD.Z o powierzchni 
2,39 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza; 

 
  1) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

05/1.1.KX przeznacza siC dla dojazdu - ulica 
obsługuj>ca. 
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2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 
 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, chodniki, 

dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje oznakowanie regionalnej trasy rowerowej, 
obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew; 

 
  3) dostCpnoWćŚ 

a) wjazd na drogC poprzez skrzycowania, 
b) na całej długoWci drogi obowi>zuje ograniczony 

dostCp do drogi z terenów przyległych. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siCś 
 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

 
  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 

zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
  2) czCWć terenu jest połocona w strefie ochrony 

konserwatorskiej B chronionych elementów 
historycznego układu przestrzennego miasta. 

 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń32. Ustalenia dla terenu 0.07.KD.Z o powierzchni 

5,23 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza;. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, chodniki, 

dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
dopuszcza siC zachowanie istniej>cych drzew, 
obowi>zuje oznakowanie lokalnej trasy rowerowej; 

 
  3) dostCpnoWćŚ 

a) wjazd na drogC poprzez skrzycowania oraz 
istniej>ce zjazdy bezpoWrednie na działki, 

b) na całej długoWci drogi obowi>zuje ograniczony 
dostCp do drogi z terenów przyległych. 

 
 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siCś 
 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

 
  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 

zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
  2) czCWć terenu jest połocona w strefie ochrony 

konserwatorskiej B chronionych elementów 
historycznego układu przestrzennego miasta; 

 
  3) w liniach rozgraniczaj>cych drogi połocony jest 

projektowany pomnik przyrody- drzewo, odpowiednio 
oznaczone na rysunku planu i o których mowa w § 9, 
dla których ustala siC strefC ochronn> okreWlon> przez 
rzut korony drzewa. W strefie tej obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 9. 

 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń33. Ustalenia dla terenu 0.08.KD.Z o powierzchni 

0,78 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, chodniki, 

dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, 
obowi>zuje oznakowanie trasy rowerowej; 

 
  3) dostCpnoWćŚ 

a) wjazd na drogC poprzez skrzycowania oraz 
istniej>ce zjazdy, 

b) na całej długoWci drogi obowi>zuje ograniczony 
dostCp do drogi z terenów przyległych. 

 
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siCś 
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  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

 
  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 

zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
  2) w drodze przebiega regionalna i lokalna trasa 

rowerowa. 
 

6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 
stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń34. Ustalenia dla terenu 0.09.KD.Z o powierzchni 

0,16 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, chodniki, 

dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje oznakowanie lokalnej trasy rowerowej; 

 
  3) dostCpnoWćŚ 

a) wjazd na drogC poprzez skrzycowania oraz 
istniej>ce zjazdy, 

b) na całej długoWci drogi obowi>zuje ograniczony 
dostCp do drogi z terenów przyległych. 

 
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siCś 
 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: 

 
  1) dla całego terenu ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36, 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma zastosowania; 

 

  2) w liniach rozgraniczaj>cych drogi połocony jest 
projektowany pomnik przyrody - drzewo, odpowiednio 
oznaczone na rysunku planu i o którym mowa w § 9, 
dla których ustala siC strefC ochronn> okreWlon> przez 
rzut korony drzewa. W strefie tej obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 9. 

 
§ ń35. Ustalenia dla terenu 0.11.KD.Z o powierzchni 

1,56 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć 20 m w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ ulica jednojezdniowa, dwupasowa, chodniki, 

dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew; 

 
  3) dostCpnoWćŚ 

a) wjazd na drogC poprzez skrzycowania, 
b) na całej długoWci drogi obowi>zuje ograniczony 

dostCp do drogi z terenów przyległych. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 

  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siCś 
 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: 

 
  1) dla całego terenu ustalenie stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36, 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma zastosowania; 

 
  2) w liniach rozgraniczaj>cych drogi połocony jest 

projektowany pomnik przyrody - drzewo, odpowiednio 
oznaczone na rysunku planu i o których mowa w § 9, 
dla których ustala siC strefC ochronn> okreWlon> przez 
rzut korony drzewa. W strefie tej obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 9; 

 
  3) teren lecy w strefie ochrony konserwatorskiej EK 

ochrony ekspozycji i krajobrazu, w której ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o 

wysokoWci ponad 2,5 m nad powierzchniC terenu, 
b) zakaz lokalizacji innych elementów 

zagospodarowania takich jak pionowe elementy 
infrastruktury technicznej miCdzy innymi: 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, maszty 
telefonii cyfrowej i inne; 
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  4) fragment terenu połocony jest w strefie ochrony 

konserwatorskiej zabytków archeologicznych, 
oznaczonej odpowiednio na rysunku planu. W tym 
obszarze dopuszcza siC działalnoWć budowlan> pod 
warunkiem wykonania wyprzedzaj>cych badaM 
wykopaliskowych. Zakres tych prac okreWla 
kacdorazowo WarmiMsko-Mazurski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. 

 
§ ń36. Ustalenia dla terenu 0.16.KD.L o powierzchni 

0,95 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 
  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 

jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje oznakowanie lokalnej trasy rowerowej; 

 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń37. Ustalenia dla terenu 0.17.KD.L o powierzchni 

1,99 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L-lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 

  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 
jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje oznakowanie lokalnej trasy rowerowej; 

 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń38. Ustalenia dla terenu 0.18.KD.L o powierzchni 

0,54 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 
  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 

jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej; 
 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
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4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń39. Ustalenia dla terenu 0.19.KD.L o powierzchni 

1,28 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 
  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 

jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej; 
 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń4Ń. Ustalenia dla terenu 0.20.KD.L o powierzchni 

2,08 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 

  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 
jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej; 

 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń4ń. Ustalenia dla terenu 0.21.KD.L o powierzchni 

2,35 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 
  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 

jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej; 
 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
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4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń42. Ustalenia dla terenu 0.22.KD.L o powierzchni 

1,13 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć 20 m w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 
  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 

jezdni, obowi>zuje oznakowanie lokalnej trasy 
rowerowej, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki 
rowerowej, obowi>zuje lokalizacja szpalerów drzew po 
obu stronach jezdni; 

 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń43. Ustalenia dla terenu 0.23.KD.L o powierzchni 

2,11 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć 20 m w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

 
  2) przekrójŚ L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
 
  3) elementy wyposaceniaŚ chodnik po obu stronach 

jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje lokalizacja szpalerów drzew po obu 
stronach jezdni; 

 
  4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC zadrzewienia 

w pasie drogi. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
Drogi w jednostce III 

 
§ ń44. Ustalenia dla terenu III.01.KD.D o powierzchni 

0,75 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ nie mniej nic 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki 
rowerowej; 

 
  3) na zakoMczeniu ulicy obowi>zuje lokalizacja placu do 

zawracania o wymiarach 20 m x 20 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  4) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
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  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 
rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń45. Ustalenia dla terenu III.02.KD.D o powierzchni 

0,20 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
Drogi w jednostce IV 

 
§ ń46. Ustalenia dla terenu IV.01.KD.D o powierzchni 

0,19 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowanie; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

 
  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 

zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
  2) na terenie znajduje siC obiekt znajduj>cy siC w 

rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oznaczony na rysunku planu, w którym 
dopuszcza siC lokalizacjC funkcje usługowe i 
obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 11. 

 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń47. Ustalenia dla terenu IV.02.KD.D o powierzchni 

0,47 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
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  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 
rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń48. Ustalenia dla terenu IV.03.KD.D o powierzchni 

0,35 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń49. Ustalenia dla terenu IV.04.KD.D o powierzchni 

0,12 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 
liniach rozgraniczaj>cychś 

 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń5Ń. Ustalenia dla terenu IV.05.KD.D o powierzchni 

0,11 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
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4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń5ń. Ustalenia dla terenu IV.06.KD.D o powierzchni 

0,33 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń52. Ustalenia dla terenu IV.07.KD.L o powierzchni 

0,77 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L - lokalna. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cychś 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i chodników, 
dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje oznakowanie trasy rowerowej lokalnej; 

 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń53. Ustalenia dla terenu IV.08.KD.D o powierzchni 

0,33 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

min 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
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6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
Drogi w jednostce V 

 
§ ń54. Ustalenia dla terenu V.01.KD.D o powierzchni 

0,84 ha Ustalenia dla terenu V.02.KD.D o powierzchni 
0,55 ha Ustalenia dla terenu V.03.KD.D o powierzchni 
0,19 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

min 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem po obu stronach jezdni; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3, pkt. 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń55. Ustalenia dla terenu V.04.KD.D o powierzchni 

0,15 ha Ustalenia dla terenu V.05.KD.D o powierzchni 
0,16 ha Ustalenia dla terenu V.06.KD.D o powierzchni 
0,14 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

min 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem po obu stronach jezdni; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 

  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

 
  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 

zastrzeceniem ust. 3, pkt 3; 
 
  2) cały teren znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego, dla 
której obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 10. 

 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń56. Ustalenia dla terenu V.07.KD.L o powierzchni 

0,78 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, nie 

mniej nic 9 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem po obu stronach jezdni; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: na całej długoWci nalecy 

odtworzyć co najmniej jeden szpaler zadrzewieM, na 
całej długoWci jednolity gatunek o charakterystycznym 
pokroju lub kolorystyce ulistnienia (np. d>b czerwono 
listny). 
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4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

 
  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 

zastrzeceniem ust. 3, pkt 3; 
 
  2) czCWć terenu znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego, dla 
której obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 11. 

 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń57. Ustalenia dla terenu V.08.KD.D o powierzchni 

0,27 ha Ustalenia dla terenu V.09.KD.D o powierzchni 
0,24 ha Ustalenia dla terenu V.10.KD.D o powierzchni 
0,19 ha Ustalenia dla terenu V.11.KD.D o powierzchni 
0,35 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

min 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

chodnikiem po obu stronach jezdni; 
 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

 
  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 

zastrzeceniem ust. 3, pkt 3; 
 
  2) cały teren znajduje siC w strefie chronionych 

elementów historycznego układu przestrzennego, dla 
której obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 11. 

 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 

§ ń58. Ustalenia dla terenu V.12.KD.D o powierzchni 
0,99 ha - ul. 11 Listopada. 

 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, na 

odcinku projektowanym min 10 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

miejscami parkingowymi, chodniki po obu stronach 
jezdni, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki rowerowej, 
obowi>zuje oznakowanie trasy rowerowej lokalnej; 

 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3, pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń59. Ustalenia dla terenu V.13.KD.D o powierzchni 

0,63 ha - ul Spółdzielcza. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

 
  1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, na 

odcinku projektowanym min 10 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 

miejscami parkingowymi, chodniki po obu stronach 
jezdni; 

 
  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
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  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 
sytuowania; 

 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

 
  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3, pkt. 3. 
 
6. Stawka procentowa: dla całego terenu ustalenie 

stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń6Ń. Ustalenia dla terenu V.14.KD.D o powierzchni 

0,22 ha Ustalenia dla terenu V.16.KD.D o powierzchni 
0,23 ha Ustalenia dla terenu V.17.KD.D o powierzchni 
0,28 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń6ń. Ustalenia dla terenu V.15.KD.D o powierzchni 

0,17 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki 

rowerowej, obowi>zuje oznakowanie lokalnej trasy 
rowerowej; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
Drogi w jednostce VI 

 
§ ń62. Ustalenia dla terenu VI.01.KD.D o powierzchni 

0,19 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń63. Ustalenia dla terenu VI.02.KD.D o powierzchni 

0,47 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 
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  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 15 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa ze 
Wcieck> rowerow> i chodnikiem, 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: aleja składaj>ca siC ze 
szpalerów drzew po obu stronach jezdni jednolitego 
gatunku, zaleca siC drzewa o charakterystycznym 
pokroju lub kolorystyce. 

 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

  1) ulica o charakterze promenady z zachowaniem osi 
widokowej na zabytkow> wiecC ciWnieMś 

  2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 
zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 

 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń64. Ustalenia dla terenu VI.03.KD.D o powierzchni 

0,36 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zakoMczona placem do zawracania o minimalnych 
wymiarach 20 m x 20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

  1) ulica o charakterze promenady z zachowaniem osi 
widokowej na zabytkow> wiecC ciWnieMś 

  2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 
zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 

 

6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń65. Ustalenia dla terenu VI.04.KD.D o powierzchni 

0,19 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa ze 
Wcieck> rowerow> i chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: szpaler drzew po jednej - 
północno wschodniej - stronie jezdni jednolitego 
gatunku, zaleca siC drzewa o charakterystycznym 
pokroju lub kolorystyce; drugi szpaler drzew 
komponuj>cy alejC wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulicy 
na terenie VI.07.ZP. 

 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń66. Ustalenia dla terenu VI.05.KD.D o powierzchni 

0,44 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 15 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa ze 
Wcieck> rowerow> i chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: aleja składaj>ca siC ze 
szpalerów drzew po obu stronach jezdni jednolitego 
gatunku, zaleca siC drzewa o charakterystycznym 
pokroju lub kolorystyce. 
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4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń67. Ustalenia dla terenu VI.06.KD.D o powierzchni 

0,34 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń68. Ustalenia dla terenu VI.07.KD.D o powierzchni 

0,96 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ w istniej>cych 
liniach rozgraniczaj>cych z poszerzeniem do minimum 
15 m, na odcinku przylegaj>cym do wydzielenia 
wewnCtrznego 17/5.1 na terenie VI.17.MN, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa ze 
Wcieck> rowerow> i chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 

technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: na odcinku wzdłuc terenu 
elementarnego VI.17.MN aleja składaj>ca siC ze 
szpalerów drzew po obu stronach jezdni jednolitego 
gatunku, zaleca siC drzewa o charakterystycznym 
pokroju lub kolorystyce. 

 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń69. Ustalenia dla terenu VI.08.KD.D o powierzchni 

0,29 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń7Ń. Ustalenia dla terenu VI.09.KD.D o powierzchni 

0,10 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: dopuszcza siC urz>dzenie jako ci>g 
pieszo jezdny, bez wyodrCbniania jezdni i chodnikówś 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
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  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 
sytuowania; 

  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 
rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ 171. Ustalenia dla terenu VI.10.KD.D o powierzchni 

1,14 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ minimalnie 
12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem, dopuszcza siC urz>dzenie Wciecki 
rowerowej, obowi>zuje oznakowanie lokalnej trasy 
rowerowej; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: szpaler drzew liWciastych 
jednolitego gatunku po jednej stronie jezdni, zaleca siC 
drzewa o charakterystycznym pokroju lub kolorystyce. 

 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

  1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 
zastrzeceniem ust. 3 pkt 3; 

  2) na odcinku przylegaj>cym do terenów VI.26.ZP i 
IV.23.MN ulica VI.10.KD.D jest fragmentem 
promenady spacerowej prowadzonej wzdłuc ogólno 
miejskich terenów rekreacyjnych. 

 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń72. Ustalenia dla terenu VI.11.KD.D o powierzchni 

0,35 ha. 
 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 15 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, ze 
Wcieck> rowerow> i chodnikiem, oznakowanie lokalnej 
trasy rowerowej; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: aleja składaj>ca siC ze 
szpalerów drzew po obu stronach jezdni jednolitego 
gatunku, zaleca siC drzewa o charakterystycznym 
pokroju lub kolorystyce. 

 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: 

  1) ulica o charakterze promenady z zachowaniem osi 
widokowej na zabytkow> wiecC ciWnieMś 

  2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z 
zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 

 
6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 

dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ ń73. Ustalenia dla terenu VI.12.KD.D o powierzchni 

2,45 ha Ustalenia dla terenu VI.13.KD.D o powierzchni 
0,42 ha Ustalenia dla terenu VI.14.KD.D o powierzchni 
0,66 ha Ustalenia dla terenu VI.15.KD.D o powierzchni 
0,21 ha. 

 
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa. 
 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ min 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

  2) przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z 
chodnikiem; 

  3) dostCpnoWćŚ bez ograniczeM. 
 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) obiekty małej architektury: dopuszcza siCś 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
  3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
  4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne. 
 

4. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

 
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 

dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3. 
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6. Stawka procentowa: ustalenie stawki procentowej 
dla terenu drogi publicznej słuc>cej naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 
 

Rozdział 8 
Przepisy koMcowe. 

 
§ ń74. Ochrona gruntów rolnych i leWnych. 

 
1. Cały teren objCty planem połocony jest w granicach 

administracyjnych miasta PasłCka. Na podstawie art. 5b 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leWnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 roku z 
póaniejszymi zmianami w tym zmiana ustaw> z dnia 
19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leWnych) grunty rolne połocone granicach miasta 
uzyskuj> zgodC na przeznaczenie na cele nierolnicze w 
zwi>zku z uchwaleniem planu. 

 
2. W planie nie przeznacza siC gruntów leWnych na 

cele nieleWne. 
 
§ ń75. Na terenie objCtym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej 
czCWci PasłCka trac> moc: 
  1) przepisy uchwały nr I/3/2000 Rady Miejskiej w PasłCku 

z dnia 28 stycznia 2000 r., publikacja w Dz. Urz. 

Województwa WarmiMsko Mazurskiego nr 00.19.289 z 
dnia 22.03.2000 r.; w sprawie zmiany miejscowego 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta PasłCka uchwalonego Uchwał> 
Nr XXXIV/223/93 Rady Miasta i Gminy PasłCk z dnia 
17.12.1993 r. (Dz. Urz. Woj. źlbl>skiego nr 1/94 poz. 6 
z dn. 01.02.1994 r.); 

  2) przepisy uchwały Nr X/51/06 Rady Miejskiej w PasłCku 
z dnia 27 paadziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PasłCk - rejon ulicy Spacerowej 
i Partyzantów, Dz. Urz. Woj. WarmiMsko Mazurskiego 
nr 6 z dnia 11 stycznia 2007 roku, poz. 142. 

 
§ ń76. 1. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi PasłCka. 
 
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko Mazurskiego oraz 
na stronie internetowej UrzCdu Miejskiego. 

 
3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w PasłCku 
Stanisław Paadzior 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr VI/57/ńŃ 
Rady Miejskiej w PasłCku 
z dnia 9 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAż DO PROJEKTU PLANU 

 
Uchwał> Nr VIII/58/08 Rady Miejskiej w PasłCku z dnia 7 listopada 2008 roku przyst>piono do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej czCWci PasłCka. Plan obejmuje obszar czterech jednostek 
urbanistycznych wyrócnionych w studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
PasłCkŚ 
  a) Jednostka III - obejmuje dolinC rzeki W>skiej, podstawowy element systemu osnowy ekologicznej miasta, obszar połocony 

pomiCdzy ul. Sprzymierzonych i ul. Wojska Polskiego oraz ul. Augusta Steffena i granic> osiedli mieszkaniowych przy ul. 
Partyzantów, 

  b) Jednostka IV- obejmuje obszar Starego Miasta i MłyMskiego PrzedmieWcia, 
  c) Jednostka V - obejmuje VródmieWcie, główny obszar mieszkaniowo usługowy miasta wraz z historycznymi 

przedmieWciamiś połocony miCdzy ul. Wojska Polskiego i lini> kolejow> oraz miCdzy ul. Jagiełły i ul. Kopernika a ul. Poln> i 
ul. 3-go Maja, 

  d) Jednostka VI- obejmuje obszar istniej>cych (Popowe Włóki, Os przy ul. Partyzantów) i projektowanych osiedli 
mieszkaniowych, połocony we wschodniej czCWci miasta, miCdzy istniej>cym zainwestowaniem Wródmiejskim, ul. Poln> a 
doln> rzeki Sirwy. 

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du (wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko) w dniach od 
5 lutego 2010 r. do 5 marca 2010 roku. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), kacdy kto kwestionuje ustalenia przyjCte w projekcie 
planu moce wnieWć uwagi w terminie 14 dni od daty zakoMczenia wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du, tj. do dnia 
19 marca 2010 r. 
Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Burmistrz PasłCka rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu i rozstrzyga 
o sposobie ich uwzglCdnienia w projekcie planu. Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Burmistrz PasłCka przedstawia Radzie 
Miejskiej projekt planu wraz z list> nieuwzglCdnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy Rada Miejska rozstrzyga 
o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. 
W ustawowym terminie, tj. do dnia 19 marca 2010 r. wpłynCły cztery uwagi, które zostały uwzglCdnione przez Burmistrza 
PasłCka. 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr VI/57/ńŃ 
Rady Miejskiej w PasłCku 
z dnia 9 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEb= DO ZADAL WŁASNYCH żMINY ORAZ ZASADACH ICH ŻINANSOWANIA. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130. 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 119, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o 
samorz>dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, 
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277. 
 

I. Zadania własne gminy 
Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem Wrodków z budcetu gminy 

zalicza siCŚ 
- budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem, 
- budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych, 
- budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami, 
- budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami. 

Przepisom o finansach publicznych podlegaj> inwestycje, które realizowane s> z udziałem Wrodków publicznych 
zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz Wrodków pochodz>cych z funduszy strukturalnych UE (art. 110 ust. 
1 pkt 1). 
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Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 
gminnym, jak: 
  a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>, 
  b) zaopatrzenie w energiC ciepln>, 
  c) zaopatrzenie w gaz, 
podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbiorstwa 
energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie s> finansowane z udziałem Wrodków z budcetu gminy. Wskazane w 
ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budcetu, obejmuj> wykonanie oWwietlenia dróg, tych 
których gmina jest zarz>dc> - czyli dróg gminnych. 
 

II Budowa dróg 
1. Układ dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym tworz> drogi i ulice: 

  1) droga klasy Z - zbiorcza, oznaczona na rysunku planu jako 0.05.KD.Z, 0.07.KD.Z, 0.08.KD.Z, 0.09.Z, 0.11.KD.Z, 
0.14.KD.Z; 

  2) drogi i ulice klasy L - lokalna, oznaczone na rysunku planu jako 0.16.KD.L, 0.17.KD.L, 0.18.KD.L, 0.19.KD.L, 0.20.KD.L, 
0.21.KD.L, 0.22.KD.L, 0.23.KD.L. 
2. Zasady modernizacji i rozbudowy układu dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym: zakłada siC przebudowC układu 

dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym polegaj>c> na modernizacji i rozbudowie dróg publicznych w formie układu 
dróg zbiorczych i lokalnych: 
  1) projektowana obwodnica południowa miasta oznaczona jako 0.14.KD.Z stanowi>ca doprowadzenie do wCzła PasłCk 

Południe drogi wojewódzkiej nr 527 relacji PasłCk - Mor>g w nowym przebiegu; 
  2) projektowana ulica oznaczona jako 0.11.KD.Z stanowi>ca powi>zanie drogowe północnej i południowej czCWci miasta, z 

mostem nad rzek> W>sk>, ulice oznaczone jako 0.22.KD.Z i 0.23.KD.Z; 
  3) projektowane dla obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod nowoprojektowan> zabudowC na wschodzie 

miasta. 
3. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym tworz> pozostałe drogi gminne w poszczególnych jednostkach. 
4. Do układu publicznych dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady 

Miejskiej. 
Budowa dróg publicznych (gminnych) o znaczeniu lokalnym nalecy do zadaM własnych gminy. KolejnoWć budowy 
poszczególnych dróg bCdzie uzalecniona od rozkładu intensywnoWci inwestycji i skoordynowana z budow> niezbCdnego 
uzbrojenia dla danego terenu. Z drugiej strony tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania bCd> dopuszczane do 
zainwestowania w taki sposób, by umocliwić spójne przygotowanie poszczególnych terenów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Ogólne zasady finansowania powycszych przedsiCwziCć zostały przedstawione w punkcie 
VI. Zasady finansowania inwestycji z zakresu inf. techn.. 

 
III. Uzbrojenie terenu 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodC 
1. W planie ustalono nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodCŚ 

  a) budowa zbiornika wyrównawczego w obrCbie terenu V.27.MU (teren wydzielenia wewnCtrznego 27/1.10.W) w celu 
zapewnienia dostaw wody w odpowiedniej iloWci i pod odpowiednim ciWnieniem w południowej czCWci miasta, 

  b) dla zasilenia w wodC nowej zabudowy obowi>zuje rozbudowa istniej>cej sieci wodoci>gowej w układzie zapewniaj>cym 
ci>gł> dostawC wody pitnej odpowiedniej jakoWci wszystkim odbiorcom korzystaj>cym z miejskiego systemu dystrybucji 
wody, zgodnie z warunkami technicznymi przył>czenia do sieci wodoci>gowej wydanymi przez właWciwego gestora. 

 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej 
1. W planie ustalono nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej: 

  a) obszar objCty planem miejscowym połocony jest w granicach aglomeracji Wciekowej PasłCk, ustanowionej przez właWciwe 
organy administracji samorz>dowej, 

  b) miasto PasłCk jest wyposacone w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciWnieniow>, Wcieki z przepompowni głównej 
trafiaj> do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków zlokalizowanej w zachodniej czCWci miasta, 

  c) projektuje siC budowC kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanej zabudowy w systemie grawitacyjno-pompowym z 
wł>czeniem do istniej>cych kolektorów kanalizacji sanitarnej, miejsca wł>czenia nalecy ustalić z właWciwym gestorem sieci 
kanalizacyjnej. 

 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji deszczowej 
1. W planie ustalono nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej: 

  a) zastosowanie retencji i infiltracji deszczu do gruntu jako podstawowego rozwi>zania dla nowych terenów budowlanych 
oraz przy modernizacji istniej>cych systemów - dotyczy w szczególnoWci terenów przeznaczonych pod zabudowC 
jednorodzinn>, gdzie wody opadowe nalecy zagospodarować w obrCbie poszczególnych działek, 

  b) rozbudowa istniej>cego systemu odprowadzenia wód opadowych w postaci szczelnych kanałów tylko tam, gdzie jest to 
koniecznie i wymagane obowi>zuj>cymi przepisami, 

  c) wprowadzenie kanalizacji deszczowej na wszystkich obszarach gdzie moce nast>pić zanieczyszczenie wód opadowych i 
roztopowych, celem jest zapewnienie odpowiedniej jakoWci ujmowanych wód podziemnych, 
odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg wewnCtrznych, ci>gów pieszych oraz pieszo-jezdnych poprzez spływ 
powierzchniowy na pobliskie tereny zielone - wszCdzie tam gdzie jest to technicznie mocliwe i nie zakłóci lokalnych 
warunków gruntowo-wodnych, 

  d) budowa zbiorników retencyjnych w obrCbie terenów zielonych oznaczonych w planie jako ZP, ZP/ZL z zapewnieniem 
odpływu wód opadowych w iloWci nie przekraczaj>cych mocliwoWci odbiornika co do przejCcia konkretnych obci>ceM 
iloWciowych. 
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IV. Zasady realizacji inwestycji 
Istotnym czynnikiem wpływaj>cym na atrakcyjnoWć inwestycyjn> obszaru objCtego planem miejscowym jest fakt powstania 

nowego terenu zarówno zabudowy mieszkaniowej jaki zapewnienie terenów korzystnych do inwestycji dla funkcji 
komercyjnych. W zakresie przeznaczenia, w obszarze objCtym planem wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej, przemysłowej, oraz tereny usług kultury i oWwiaty. CzCWć terenów pozostawiona została w planie w 
dotychczasowym ucytkowaniu - dotyczy to terenów rolniczych, ogródków działkowych oraz terenów zieleni nieurz>dzonej. 

Podstawowym zadaniem dla miasta PasłCk jest wyposacenie obszarów rozwojowych w infrastrukturC niezbCdn> dla 
rozwoju aktywnoWci gospodarczej i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Obszary posiadaj>ce podstawow> infrastrukturC 
s> atrakcyjne dla inwestorów, nie musz> oni bowiem ponosić ducych nakładów na inwestycje towarzysz>ce. Wychodz>c 
naprzeciw inwestorom miasto PasłCk stara siC, tam gdzie to jest niezbCdne, wyposacyć teren w kompletn> infrastrukturC 
techniczn>. 

1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania bCd> dopuszczane do zainwestowania w taki sposób, by 
umocliwić spójne przygotowanie poszczególnych terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 

2. Istotnym celem stanie siC biec>ce koordynowanie realizacji modernizacji oraz rozbudowy sieci drogowej i infrastruktury 
technicznej. 

3. Stosowanie zasady realizacji przedsiCwziCć kompleksowych, ł>cz>cych wykonawstwo robót drogowych oraz urz>dzeM 
technicznych zwi>zanych z drog> z innymi brancami infrastruktury technicznej, pozwoli uzyskać oszczCdnoWci na czCWci 
wspólnej robót oraz rozwi>zać problem kolizji technicznych. 

O kolejnoWci aktywizacji terenów rozwojowych bCd> z jednej strony decydować czynniki rynkowe, które bCd> wynikały ze 
skłonnoWci do sprzedacy gruntów po okreWlonych cenach. Z drugiej - miasto PasłCk bCdzie uruchamiać tereny tylko w takim 
zakresie, w jakim mocna je bCdzie uzbroić i przygotować do inwestycji. 
 

V. `ródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
`ródła finansowania bCd> stanowićŚ Wrodki pochodz>ce z budcetu miasta (Wrodki własne), Wrodki pomocowe, partycypacja 

inwestorów w kosztach budowy. BCdzie to realizowane za pomoc> montacy finansowych, ogólnie przyjCtej metody 
konstruowania budcetu projektów. 

Warunkiem pozyskania Wrodków pomocowych jest uzyskanie spójnoWci celów strategicznych i realizuj>cych je programów 
rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objCtego planem miejscowym: 
I. Opracowanie planu finansowego zapewniaj>cego realizacjC inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu 

objCtego planem, stanowi>cego podstawC konstruowania budcetów rocznych. 
II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych w planie 

finansowym przedsiCwziCć bCd>cych podstaw> budowy montacy finansowych niezbCdnych do realizacji inwestycji. 
III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby miasto posiadało udział własny niezbCdny do 

ubiegania siC o Wrodki pomocowe. 
IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi (kredytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), w celu 

zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i 
drogownictwa. 
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