
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 196 – 43824 – Poz. 5441 
 

5441 
5 44 1 

UCHWAŁA Nr 261/XLI/2010 

RADY GMINY W BIELSKU 

z dnia 30 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk. 

Na podstawie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 oraz 
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 
141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) oraz 
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142  
i 146, Nr 40, poz. 230) w zwiņzku z uchwałņ  
nr 91/XI/2007 Rady Gminy w Bielsku z dnia  
27 grudnia 2007r., zmienionņ uchwałņ nr 
133/XIX/2008 Rady Gminy w Bielsku z dnia  
2 paŎdziernika 2008r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmujņcego obrňby: 
Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zņgoty, gmina 
Bielsk, powiat płocki, województwo mazowiec-
kie, Rada Gminy w Bielsku uchwala, co nastňpu-
je: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Bielsk, 
uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obejmujņcy swym za-
siňgiem obrňby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin 
Nowy i Zņgoty gm. Bielsk, zwany dalej pla-
nem. 

2. Rozstrzyga siň o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, zgodnie z załņcznikiem  
nr 2. 

3. Rozstrzyga siň o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z załņcznikiem nr 3. 

§ 2. 

1. Granice obszaru objňtego planem wyznacza-
jņ granice obrňbów geodezyjnych: 

1) Bielsk; 

2) Ciachcin; 

3) Ciachcin Nowy; 

4) Zņgoty. 

2. Granice obszaru objňtego planem oznaczono 
na rysunku planu. 

§ 3. 

1. Integralnņ czňŌciņ uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1: 2000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, skła-
dajņcy siň z 6 arkuszy: 

a) obrňb Bielsk: 

- czňŌń opracowana na mapie zasad-
niczej – arkusz 1, 

- czňŌń opracowana na mapie ewi-
dencyjnej – arkusz 2, 

b) obrňby Ciachcin i Ciachcin Nowy: 

- czňŌci opracowane na mapie zasad-
niczej – arkusz 3, 

- czňŌci opracowane na mapie ewi-
dencyjnej – arkusz 4, 

c) obrňb Zņgoty: 

- czňŌń opracowana na mapie zasad-
niczej – arkusz 5, 

- czňŌń opracowana na mapie ewi-
dencyjnej – arkusz 6; 
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2) rozstrzygniňcie Rady Gminy w Bielsku o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu, stanowiņce załņcznik nr 2 do niniej-
szej uchwały; 

3) rozstrzygniňcie Rady Gminy w Bielsku o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiņce załņcznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. 

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

1) okreŌlenie przeznaczenia terenów oraz 
ustalenie zasad ich zabudowy i zagospo-
darowania; 

2) stworzenie podstaw materialno - praw-
nych do wydawania decyzji administra-
cyjnych; 

3) ochrona interesu publicznego, w zakresie 
komunikacji, inŐynierii, ochrony Ōrodowi-
ska oraz dziedzictwa kulturowego; 

4) ochrona i kształtowanie ładu przestrzen-
nego. 

§ 5. 

1. Przedmiotem ustaleŊ planu jest okreŌlenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgra-
niczajņcych tereny o róŐnym przeznacze-
niu lub róŐnych zasadach zagospodaro-
wania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej; 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linii zabudowy, gabarytów 
obiektów i wskaŎników intensywnoŌci 
zabudowy; 

7) granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie prze-
pisów odrňbnych; 

8) szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomoŌci; 

9) szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
uŐytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów; 

12) stawek procentowych wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, na podstawie, których 
ustala siň jednorazowņ opłatň, stanowiņ-
cņ dochód własny gminy. 

§ 6. 

1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – naleŐy przez to rozumień 
ustawň regulujņcņ zagadnienia z zakresu 
planowania przestrzennego. W stanie 
prawnym w dniu uchwalenia planu 
ustawň z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 
póŎn. zm.), o ile z treŌci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

2) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

3) uchwale – naleŐy przez to rozumień ni-
niejszņ uchwałň Rady Gminy w Bielsku, 
o ile z treŌci przepisu nie wynika inaczej; 

4) jednostce planistycznej – naleŐy przez to 
rozumień grunty w granicach obrňbu 
geodezyjnego, w granicach oznaczonych 
na rysunkach planu, oznaczony na ry-
sunku oraz w tekŌcie uchwały pełnymi 
nazwami oraz symbolami literowymi od 
A do D; 

5) planie – naleŐy przez to rozumień niniej-
szy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiņcy przepis 
gminny, obejmujņcy obszar okreŌlony w 
§ 2 uchwały, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

6) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu sporzņdzony na mapie w 
skali 1: 2000, stanowiņcy załņcznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

7) granicach opracowania – naleŐy przez to 
rozumień granice opracowania rysunku 
planu na wykorzystanej na danym arku-
szu kopii mapy zasadniczej lub ewiden-
cyjnej, stanowiņcej jednoczeŌnie granice 
obowiņzywania oznaczeŊ graficznych 
uŐytych na arkuszu rysunku planu; 
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8) przeznaczeniu – naleŐy przez to rozumień 
funkcjň, na jakņ teren, wyznaczony li-
niami rozgraniczajņcymi, ma byń zago-
spodarowany i uŐytkowany; 

9) obszarze – naleŐy przez to rozumień ob-
szar objňty niniejszym planem w grani-
cach przedstawionych na rysunku planu; 

10) terenie – naleŐy przez to rozumień teren 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi oraz oznaczony sym-
bolem; 

11) oznaczeniu – naleŐy przez to rozumień 
oznaczenie symbolem terenu na rysunku 
planu, w którym kolejno: 

a) pierwsze litery od A do D oznaczajņ 
jednostkň planistycznņ, w której zlo-
kalizowany jest teren, 

b) liczby oznaczajņ numer terenu wyróŐ-
niajņcy go z terenów w granicach 
jednostki planistycznej o tym samym 
przeznaczeniu podstawowym, 

c) litery po liczbach oznaczajņ przezna-
czenie podstawowe; 

12) działce – naleŐy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomoŌciami; 

13) innej działalnoŌci gospodarczej – naleŐy 
przez to rozumień odpowiednie rodzaje 
przedsiňwziňń, innych niŐ mogņce zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko, okre-
Ōlone w przepisach o ochronie Ōrodowi-
ska; 

14) kierunku kalenicy – naleŐy przez to ro-
zumień usytuowanie głównej kalenicy 
budynku wzglňdem frontu działki lub 
granicy z działkņ sņsiedniņ; 

15) kņcie połoŐenia granic nowych działek – 
naleŐy przez to rozumień okreŌlony w 
ustaleniach szczegółowych kņt, jaki majņ 
tworzyń z pasem drogowym dochodzņce 
do niego nowe granice działek; 

16) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to ro-
zumień granice miňdzy terenami o róŐ-
nym sposobie uŐytkowania, zagospoda-
rowaniu lub róŐnym przeznaczeniu pod-
stawowym (w tym równieŐ ulice), usta-
lone niniejszym planem; 

17) modernizacji – naleŐy przez to rozumień 
działania zwiņzane ze zwiňkszeniem war-
toŌci uŐytkowej lub technicznej istniejņ-
cego obiektu lub urzņdzenia; 

 

18) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień moŐliwoŌń swobodne-
go sytuowania budynków i innych obiek-
tów kubaturowych w granicach działki, 
bez prawa przekroczenia tej linii, nie do-
tyczy czňŌci nadziemnych budynków ta-
kich jak balkony i loggie oraz niezabu-
dowanych ganków, daszków nad furt-
kami, schodów do budynku itp.; 

19) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň obowiņzujņcego 
sytuowania frontowych Ōcian budynków 
(obiektów kubaturowych), zaliczonych 
wg obowiņzujņcych norm do kubatury 
budynku w całoŌci, bez prawa przekro-
czenia tej linii, nie dotyczy czňŌci nad-
ziemnych budynków takich jak balkony i 
loggie oraz niezabudowanych ganków, 
daszków nad furtkami, schodów do bu-
dynku itp.; 

20) szerokoŌci elewacji frontowej budynku – 
naleŐy przez to rozumień widocznņ od 
strony frontu działki elewacjň budynku 
lub jego czňŌci, wyodrňbnionej jako 
osobna bryła z własnym dachem; 

21) uciņŐliwoŌci obiektów i urzņdzeŊ – nale-
Őy przez to rozumień negatywne ich od-
działywanie na otoczenie, powodowane 
emisjņ gazów, pyłów, zapachów, hałasu, 
promieniowania itp., a takŐe wynikajņce 
ze wzmoŐonego ruchu pojazdów zwiņza-
nego z funkcjonowaniem tych obiektów i 
urzņdzeŊ; 

22) zakaz bezpoŌredniej obsługi komunika-
cyjnej przylegajņcych terenów i działek – 
naleŐy przez to rozumień zakaz urzņdza-
nia zjazdów i włņczeŊ dróg wewnňtrz-
nych i dojazdowych niewskazanych na 
rysunku planu; 

23) WKZ – naleŐy przez to rozumień właŌci-
wy organ w zakresie ochrony zabytków - 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

2. Pojňcia i okreŌlenia uŐyte w ustaleniach pla-
nu, a nie zdefiniowane w ust. 1 naleŐy rozu-
mień zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
prawa. 

§ 7. 

1. Dla całego obszaru objňtego planem obowiņ-
zujņ ogólne ustalenia funkcjonalno - prze-
strzenne, zasady obsługi w zakresie komuni-
kacji i infrastruktury technicznej, zasady 
ochrony Ōrodowiska przyrodniczego i kultu-
rowego oraz zasady realizacji zagospodaro-
wania, zawarte w ustaleniach ogólnych i 
szczegółowych, odpowiednio w rozdziałach 2 
i 3 uchwały. 
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2. Obszar podzielono na jednostki planistyczne: 

1) obrňb Bielsk – jednostka planistyczna A; 

2) obrňb Ciachcin - jednostka planistyczna B; 

3) obrňb Ciachcin Nowy - jednostka plani-
styczna C; 

4) obrňb Zņgoty - jednostka planistyczna D. 

3. W granicach obszaru wydzielono tereny, któ-
re oznaczono na rysunku planu dla powiņza-
nia rysunku planu z ustaleniami tekstowymi. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

§ 8. 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) granice jednostek planistycznych; 

3) granice opracowania; 

4) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania; 

5) obowiņzujņce linie zabudowy; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

7) przeznaczenie terenów; 

8) granice stref ochrony konserwatorskiej: 

a) Ōcisłej ochrony konserwatorskiej, 

b) ochrony historycznego układu prze-
strzennego, 

c) ochrony parcelacji, 

d) ochrony krajobrazu, 

e) ochrony krajobrazu rolniczego, 

f) Ōcisłej ochrony archeologicznej, 

g) ochrony stanowisk archeologicznych; 

9) obiekty objňte ochronņ ustaleniami pla-
nu miejscowego; 

10) granice obszaru przestrzeni publicznej; 

11) granice strefy ochrony otoczenia cmen-
tarzy; 

12) osie widokowe; 

13) strefa zieleni urzņdzonej w granicach te-
renów zabudowy; 

14) strefa zieleni wysokiej w granicach tere-
nów rolnych; 

15) strefa lokalizacji zabudowy; 

16) strefa lokalizacji usług; 

17) lokalizacja szaletu publicznego; 

18) strefa bezpieczeŊstwa linii napowietrznej 
110 kV; 

19) strefa bezpieczeŊstwa ropociņgu; 

20) strefa bezpieczeŊstwa gazociņgu; 

21) ŌcieŐki rowerowe. 

2. UŐyte oznaczenia graficzne obowiņzujņ w 
granicach opracowania, oznaczonego na ar-
kuszu rysunku planu. Poza granicami opra-
cowania majņ charakter informacyjny. 

§ 9. 

1. Na obszarze planu plan wyznacza tereny, 
bňdņce przedmiotem przepisów ogólnych i 
szczegółowych, o nastňpujņcym przeznacze-
niu podstawowym: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczone symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług, oznaczone symbolem 
UMN; 

3) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, ozna-
czone symbolem UMNW; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ekstensywnej, oznaczone 
symbolem MNR; 

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone 
symbolem U; 

6) tereny zabudowy usług kultury, ozna-
czone symbolem UK; 

7) tereny zabudowy usług oŌwiaty, ozna-
czone symbolem UO; 

8) tereny zabudowy usług administracji, 
oznaczone symbolem UA; 

9) tereny sportu i rekreacji, oznaczone 
symbolem US; 

10) tereny sportu i rekreacji ekstensywne, 
oznaczone symbolem USR; 

11) tereny usług turystyki i rekreacji, ozna-
czone symbolem UTR; 

12) tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów i usług, oznaczone 
symbolem PU; 

13) tereny eksploatacji powierzchniowej, 
oznaczone symbolem PG; 

14) tereny infrastruktury technicznej, ozna-
czone symbolem I; 

15) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; 
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16) tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone 
symbolem RZL; 

17) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone 
symbolem ZP; 

18) cmentarze, oznaczone symbolem ZC; 

19) lasy, oznaczone symbolem ZL; 

20) tereny wód powierzchniowych, oznaczo-
ne symbolem W; 

21) tereny dróg publicznych: 

a) dróg głównych ruchu przyŌpieszone-
go, oznaczone symbolem KDGP, 

b) dróg głównych, oznaczone symbolem 
KDG, 

c) dróg zbiorczych, oznaczone symbo-
lem KDZ, 

d) dróg lokalnych, oznaczone symbolem 
KDL, 

e) dróg dojazdowych, oznaczone sym-
bolem KDD; 

22) tereny publicznych ciņgów pieszo-
jezdnych, oznaczone symbolem KDX; 

23) tereny publicznych ciņgów pieszych, 
oznaczone symbolem KX; 

24) tereny publicznych placów, oznaczone 
symbolem KD; 

25) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone 
symbolem KDW. 

2. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania wyznacza siň na rysunku planu. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň przeznaczenie podstawowe, a w uzasad-
nionych przypadkach, okreŌla siň przezna-
czenie dopuszczalne i warunki jego dopusz-
czenia w rozdziale 3. 

4. Nie dopuszcza siň moŐliwoŌci realizacji na 
terenach innego zainwestowania niŐ zgodne 
z ustalonym przeznaczeniem podstawowym i 
dopuszczalnym. 

§ 10. 

1. W zakresie kształtowania terenów publicz-
nych: 

1) wyznacza siň obszar przestrzeni publicz-
nej, w jednostce planistycznej A – Bielsk, 
oznaczony na rysunku planu granicami, 
obejmujņcy tereny: 

a) publicznego placu, oznaczonego sym-
bolem: A 1KD, 

b) zabudowy usług kultury, oznaczonego 
symbolem A 1UK, 

c) zieleni urzņdzonej, oznaczonego sym-
bolem A 7ZP, 

d) fragmenty dróg lokalnych, oznaczo-
nych symbolami A 6KDL, A 10KDL, 
A 12 KDL, 

e) fragmenty publicznych ciņgów pieszo-
jezdnych, oznaczonych symbolami 
A 1KDX, 

f) czňŌci frontowe działek na terenach: 

- usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
oznaczonych symbolami: 
A 1UMNW, A 2UMNW, A 3UMNW, 
A 4UMNW, A 5UMNW, A 6UMNW, 

- zabudowy usług administracji, 
oznaczonego symbolem A 1UA, 

- zabudowy usługowej, oznaczonego 
symbolem A 2U; 

2) terenami publicznymi sņ tereny: 

a) zieleni urzņdzonej, oznaczone symbo-
lem ZP, 

b) publicznych placów, oznaczone symbo-
lem KD, 

c) dróg publicznych, oznaczone symbo-
lami: KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, 

d) publicznych ciņgów pieszo-jezdnych, 
oznaczone symbolem KDX, 

e) publicznych ciņgów pieszych, oznaczo-
ne symbolem KX. 

2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala siň: 

1) naleŐy odtworzyń klimat i kształt rynku 
miejskiego z niskņ zabudowņ pierzei, o 
skali, materiałach i kolorystyce, kore-
spondujņcych z formami historycznymi i 
gabarytach zbliŐonych do zabudowy 
przyrynkowej w sņsiednich miastecz-
kach; 

2) zagospodarowanie terenu i kształtowa-
nie nawierzchni powinno umoŐliwiań or-
ganizacjň imprez masowych oraz poru-
szanie siň osobom niepełnosprawnym 
ruchowo; 

3) w nawierzchni placu i chodników naleŐy 
zastosowań przynajmniej jako jeden z 
uŐytych materiałowi kostkň granitowņ; 

4) stosowanie reklam ujednoliconych pod 
wzglňdem formy, przytwierdzonych do 
elewacji, latarni lub wolnostojņcych 
mieszczņcych reklamň kilku podmiotów. 
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Nie dopuszcza siň lokalizacji indywidual-
nych wolnostojņcych reklam, z wyłņcze-
niem informacji gminnych; 

5) lokalizacjň obiektów małej architektury 
tj.: ławki, fontanny, kosze, obudowy 
drzew, pachołki, balustrady schodów i 
balkonów oraz ogrodzenia o spójnej 
formie pod wzglňdem stylu i zastosowa-
nych materiałów; 

6) elementy małej architektury niezbňdne 
dla obsługi komunikacyjnej, informacji, 
oŌwietlenia terenu, utrzymania porzņdku 
i bezpieczeŊstwa uŐytkowników obiektu 
nie powinny ograniczań czytelnoŌci hi-
storycznych budowli i zaburzań ich pier-
wotnego układu przestrzennego; 

7) projektowane funkcje i elementy małej 
architektury naleŐy maksymalnie wkom-
ponowań w układ historycznego placu 
rynkowego – zachowujņc jego płaskņ 
powierzchniň; 

8) wprowadzenie odpowiedniego oŌwietle-
nia rynku, przede wszystkim koŌcioła 
wraz z parkanem, przestrzeni przed ko-
Ōciołem oraz ratusza; 

9) uczytelnienie historycznego układu prze-
strzennego, jego poszczególnych ele-
mentów i historycznych form poprzez se-
lekcjň i usuniňcie niezbňdnej iloŌci zieleni 
wysokiej oraz krzewów, przysłaniajņcych 
widok na koŌciół i otaczajņce pierzeje 
rynku. W przypadku koniecznoŌci wycin-
ki drzew naleŐy uzyskań zgodň właŌci-
wych słuŐb; 

10) wprowadzenie uzupełniajņcych nasa-
dzeŊ szpalerowych drzew o w miarň jed-
norodnym składzie gatunkowym; 

11) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
handlowo-usługowych. 

§ 11. 

1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 

1) zasady kształtowania ładu przestrzennego 
wprowadza siň poprzez nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospoda-
rowaniu zgodnie z ustaleniami dla po-
szczególnych terenów zawartych w usta-
leniach szczegółowych; 

2) nie dopuszcza siň lokalizowania na tere-
nach obiektów o funkcji innej, niŐ zwiņza-
na z ustalonym dla terenu przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

 

3) ukształtowania wymagajņ: 

a) zagospodarowanie terenów, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi okreŌlo-
nymi dla poszczególnych terenów, 

b) struktura komunikacyjna, zgodnie z 
ustaleniami dotyczņcymi zasad moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji, zawartymi w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów dróg pu-
blicznych, publicznych ciņgów pieszych 
oraz dróg wewnňtrznych; 

4) rewaloryzacji wymagajņ obiekty i obszary 
zabytkowe, o których mowa w § 13; 

5) ochronņ obejmuje siň elementy dziedzic-
twa kulturowego zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 13; 

6) wyznacza siň strefň ochrony otoczenia 
cmentarzy w Bielsku i Ciachcinie Nowym, 
w granicach oznaczonych na rysunku pla-
nu. W granicach strefy zabrania siň lokali-
zowania: 

a) obiektów usługowych zwiņzanych z 
rozrywkņ, 

b) reklam, o wysokoŌci przekraczajņcej 
5,0m; 

7) wyznacza siň osie widokowe, stanowiņce 
wglņdy na zabytkowņ czňŌń Bielska, w uli-
cach: 

a) DrobiŊskiej (A10KDL, A 41KDD) na od-
cinku od ul. Topolowej (A11KDL) do 
ulicy projektowanej A1KDGP, 

b) 1-go Maja (A7KDX) na odcinku od ul. 
Wiatracznej (A13KDD) do pl. WolnoŌci 
(A1KD), 

c) Płockiej (A10KDL) od ulicy projektowa-
nej (A1KDG) do ul. Spółdzielczej 
(A14KDL) wraz z ich najbliŐszym oto-
czeniem, obejmujņcym czňŌń terenów 
przylegajņcych do ww. ulic do wyzna-
czonych na nich linii zabudowy; 

8) w osiach widokowych, o których mowa w 
pkt 7, obowiņzuje: 

a) zakaz umieszczania reklam o wysokoŌci 
przekraczajņcej 5,0m, 

b) reklamy o powierzchni przekraczajņcej 
1,0m² naleŐy sytuowań równolegle do 
kierunku wyznaczonego przez oŌ wido-
kowņ, 

c) zakaz umieszczania stałej informacji i 
reklam nad jezdniņ, 
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d) ograniczenie powierzchni informacji 
drogowych do niezbňdnej dla właŌci-
wego funkcjonowania ruchu, 

e) dopuszcza siň wprowadzanie nasadzeŊ 
zieleniņ wysokņ wyłņcznie z uŐyciem 
gatunków o małych przyrostach przy 
jednoczesnym obowiņzku poddawania 
ich sezonowym zabiegom pielňgnacyj-
nym. 

§ 12. 

1. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) wyklucza siň moŐliwoŌń realizacji zakła-
dów stwarzajņcych zagroŐenie dla Őycia 
lub zdrowia ludzi, a w szczególnoŌci 
stwarzajņcych zagroŐenie wystņpienia 
powaŐnych awarii, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

2) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) segregacjň, gromadzenie odpadów 
na posesjach w pojemnikach przysto-
sowanych do ich gromadzenia (od-
pady wymieszane, surowce wtórne, 
odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, wydzielone odpady 
niebezpieczne), wywóz i zagospoda-
rowanie zgodnie z wymaganiami 
okreŌlonymi w uchwale rady gminy 
dotyczņcej utrzymania czystoŌci i po-
rzņdku w gminie, 

b) gospodarowanie odpadami innymi 
niŐ komunalne zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

3) kwalifikuje siň tereny do odpowiedniego 
rodzaju terenu w zakresie dopuszczalne-
go poziomu hałasu w Ōrodowisku, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i mieszkaniowej jednorodzin-
nej ekstensywnej – tereny, o których 
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 4, 

b) zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 
tereny, o których mowa w § 9 ust. 1 
pkt 2, 3, 5, 

c) zabudowy zwiņzanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieŐy – tereny, o których mowa 
w § 9 ust. 1 pkt 7, 

d) terenów rekreacyjno - wypoczynko-
wych – tereny, o których mowa w § 9 
ust. 1 pkt 9-11, 

e) pozostałych terenów nie klasyfikuje 
siň; 

4) wprowadza siň ograniczenia w zakresie 
moŐliwoŌci i intensywnoŌci wykorzysta-
nia terenów zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w ustaleniach szczegółowych; 

5) w przypadku realizowania nowych ko-
tłowni lokalnych wymaga siň stosowania 
technologii i paliw ekologicznych za-
pewniajņcych dotrzymanie obowiņzujņ-
cych norm emisji zanieczyszczeŊ. NaleŐy 
przewidzień pokrycie czňŌci zapotrzebo-
wania na ciepło wykorzystujņc odna-
wialne Ŏródła energii; 

6) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji masz-
tów telefonii komórkowej lub innych 
obiektów tego typu m.in. wieŐ i masztów 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyj-
nych, przy czym na terenach przezna-
czonych pod realizacjň zabudowy miesz-
kaniowej dopuszcza siň wyłņcznie lokali-
zacjň infrastruktury o nieznacznym od-
działywaniu; 

7) zasady ochrony krajobrazu kulturowego 
okreŌlono w § 13 oraz w ustaleniach 
szczegółowych zawartych w rozdziale 3 
uchwały; 

8) grunty zmeliorowane powinny byń uŐyt-
kowane zgodnie z ich przeznaczeniem; 

9) na terenach gruntów zmeliorowanych, 
planowanych do zmiany przeznaczenia 
na cele nierolnicze, ustala siň: 

a) obowiņzek dokonania, przed realiza-
cjņ prac ziemnych lub zalesieŊ, od-
powiednich zabezpieczeŊ lub przebu-
dowy, umoŐliwiajņcych prawidłowe 
funkcjonowanie systemu na terenach 
sņsiednich, w uzgodnieniu z uŐytkow-
nikiem tych urzņdzeŊ oraz Wojewódz-
kim Zarzņdem Melioracji i UrzņdzeŊ 
Wodnych w Warszawie jako jednost-
kņ prowadzņcņ ewidencjň urzņdzeŊ 
melioracji szczegółowych, 

b) obowiņzek przebudowy sieci drenar-
skiej przed dokonaniem podziału te-
renu na działki budowlane; 

10) w celu zapewnienia prawidłowego funk-
cjonowania urzņdzeŊ melioracji szczegó-
łowych oraz właŌciwych warunków od-
bioru wód powierzchniowych naleŐy za-
chowań istniejņcņ sień rowów; 

11) oznacza siň strefy sanitarne w odległoŌci 
50m od terenów czynnych cmentarzy, w 
których, na podstawie przepisów odrňb-
nych, wystňpujņ ograniczenia w moŐli-
woŌci realizacji nowej zabudowy miesz-
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kaniowej i obiektów zwiņzanych z obro-
tem i produkcjņ artykułów spoŐywczych. 

§ 13. 

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej ustala siň wymogi w zakresie 
ochrony: 

1) obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków; 

2) obiektów o mniejszej wartoŌci historycz-
nej i kulturowej wpisanych do gminnej 
lub wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) historycznego układu urbanistycznego 
Bielska; 

4) otoczenia historycznego układu urbani-
stycznego Bielska; 

5) archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego; 

6) cmentarzy. 

2. Nie wprowadza siň wymogów w zakresie 
ochrony dóbr kultury współczesnej ze 
wzglňdu na nie wystňpowanie ich w obsza-
rze. 

3. Plan wyznacza strefy ochrony konserwator-
skiej: 

1) Ōcisłej ochrony konserwatorskiej, ozna-
czonņ na rysunku planu granicami i 
symbolem A; 

2) ochrony historycznego układu prze-
strzennego, oznaczonņ na rysunku planu 
granicami i symbolem B; 

3) ochrony parcelacji, oznaczone na rysun-
ku planu granicami i symbolem P; 

4) ochrony krajobrazu, oznaczone na ry-
sunku planu granicami i symbolem K 

5) ochrony krajobrazu rolniczego, oznaczo-
nņ na rysunku planu granicami i symbo-
lem Kr; 

6) Ōcisłej ochrony archeologicznej, ozna-
czonņ na rysunku planu granicami strefy; 

7) ochrony stanowisk archeologicznych, 
oznaczone na rysunku planu obszarami 
stref. 

4. Działania inwestycyjne w obrňbie stref, o 
których mowa w ust. 3 powinny byń pro-
wadzone w uzgodnieniu z WKZ. Zakres 
działaŊ wymagajņcych uzgodnienia okre-
Ōlono indywidualnie dla kaŐdej ze stref. 

 

5. Strefy Ōcisłej ochrony konserwatorskiej „A” 
obejmujņ: 

1) teren cmentarza rzymsko-katolickiego w 
Bielsku; 

2) teren cmentarza rzymsko-katolickiego w 
Ciachcinie Nowym; 

3) teren dawnego cmentarza Őydowskiego 
w Bielsku; 

4) teren dawnego cmentarza rzymsko - ka-
tolickiego w Ciachcinie; 

5) obiekt koŌcioła parafialnego p.w. Ōw. 
Stanisława Biskupa w Ciachcinie No-
wym, murowany, z 1884r. wraz z otocze-
niem w obrňbie murów cmentarza przy-
koŌcielnego; 

6) park z połowy XIX w. w Zņgotach. 

6. W granicach stref, o których mowa w ust. 5 
pkt 1 i 2, plan ustala: 

1) ochronň istniejņcego starodrzewu; 

2) ochronň cennych pod wzglňdem histo-
rycznym lub artystycznym nagrobków; 

3) dla terenu cmentarza naleŐy opracowań 
szczegółowy projekt zagospodarowania: 

a) wskazujņcy nagrobki i drzewostan objňty 
ochronņ, 

b) okreŌlajņca zasady lokalizowania no-
wych nagrobków oraz wprowadzania 
nasadzeŊ; 

4) uzgodnienia z WKZ wymaga projekt za-
gospodarowania, o którym mowa w pkt 
3 oraz wszelkie prace inwestycyjne, jak i 
zwiņzane z pielňgnacjņ istniejņcego 
drzewostanu. 

7. W granicach stref, o których mowa w ust. 5 
pkt 3 i 4, plan ustala: 

1) obowiņzek uporzņdkowania terenu i 
urzņdzenia go jako teren zielony z po-
szanowaniem pierwotnej funkcji terenu; 

2) dla terenów naleŐy opracowań szczegó-
łowy projekt zagospodarowania, który 
powinien byń uzgodniony z WKZ. 

8. W granicach strefy, o której mowa w ust. 5 
pkt 5, plan ustala: 

1) zachowanie i odtworzenie historycznych 
cech i charakteru wnňtrz urbanistycz-
nych; 

2) zachowanie istniejņcej substancji zabyt-
kowej; 
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3) priorytet wymagaŊ konserwatorskich 
nad wzglňdami wynikajņcymi z prowa-
dzonej działalnoŌci inwestycyjnej, go-
spodarczej i usługowej. Działania kon-
serwatorskie winny zmierzań do zacho-
wania i wyeksponowania głównych ele-
mentów obiektów zabytkowych; 

4) obowiņzek zachowania elementów zago-
spodarowania terenu i istniejņcej zabu-
dowy o wartoŌciach zabytkowych i kon-
serwatorskich, ich konserwacji lub re-
konstrukcji i adaptacji do współczesnych 
potrzeb, z zakazem wprowadzania pro-
gramu sprzecznego z charakterem obiek-
tu; 

5) obowiņzek dņŐenia do maksymalnego 
zachowania i konserwacji istniejņcego 
drzewostanu; 

6) dopuszcza siň wycinanie pojedynczych 
drzew, jeŐeli wymaga tego ich stan 
zdrowotny; 

7) wszelkie działania inwestycyjne w grani-
cach strefy zwiņzane z pracami przy 
obiektach zabytkowych i w ich otoczeniu, 
wznoszenie nowych oraz rozbudowa i 
nadbudowa istniejņcych obiektów wy-
magajņ uzgodnienia z WKZ. 

9. W granicach strefy, o której mowa w ust. 5 
pkt 6, plan ustala: 

1) ochronie podlega zespół dworski oraz 
park z poł. XIX w., a takŐe istniejņcy 
starodrzew; 

2) dopuszcza siň zastņpienie istniejņcego 
dworu, ze wzglňdu na jego bardzo zły 
stan techniczny, nowym obiektem, któ-
ry pod wzglňdem formy powinien na-
wiņzywań do cech istniejņcego budyn-
ku; 

3) zachowanie i odtworzenie historycz-
nych cech charakteru wnňtrz urbani-
stycznych; 

4) dopuszcza siň prace porzņdkowe, kon-
serwacjň zachowanych fragmentów 
zabytkowych w celu ich ekspozycji w 
terenie lub zabezpieczenia ich przed 
zniszczeniem oraz przystosowanie te-
renu do pełnienia funkcji rekreacyj-
nych, kulturowych i innych; 

5) obowiņzek dņŐenia do maksymalnego 
zachowania i konserwacji istniejņcego 
drzewostanu. Dopuszcza siň wycinanie 
pojedynczych drzew, krzewów i samo-
siewów, jeŐeli wymaga tego ich stan 
zdrowotny; 

6) obowiņzek przeprowadzenia niezbňd-
nych czynnoŌci majņcych na celu 
przywrócenie wartoŌci widokowych i 
zabytkowych stawu; 

7) uporzņdkowanie i właŌciwe zagospo-
darowanie terenu połoŐonego wokół 
dworu; 

8) likwidacjň prowizorycznych ogródków 
działkowych; 

9) obowiņzek ogrodzenia parku w celu 
zabezpieczenia przed zniszczeniem i 
dalszņ dewastacjņ; 

10) zakaz podziału terenu na działki. NaleŐy 
dņŐyń do scalenia zabytkowego załoŐe-
nia i władania przez jednego uŐytkow-
nika; 

11) dla terenu naleŐy opracowań szczegó-
łowy projekt rewaloryzacji obejmujņcy 
wszystkie elementy zagospodarowania; 

12) projekt rewaloryzacji oraz wszelkie pra-
ce budowlane powinny byń uzgodnio-
ne z WKZ. 

10. Strefa ochrony konserwatorskiej historycz-
nego układu przestrzennego „B” obejmuje 
historyczny układ przestrzenny Bielska w 
granicach Ōredniowiecznego miasta loka-
cyjnego, wsi lokowanej w rejonie ul.  
1-go Maja oraz przedmieŌcie w rejonie ul. 
Płockiej. 

11. W granicach strefy, o której mowa w  
ust. 10, plan ustala: 

1) ochronie podlega: 

a) historyczny układ przestrzenny 
pierwotnej osady targowej z nawar-
stwionym układem Ōredniowieczne-
go miasta lokacyjnego w rejonie 
rynku, obejmujņcy: rozplanowanie 
placów, przebiegi ulic, układy blo-
ków zabudowy, historyczne linie re-
gulacyjne i linie zabudowy oraz gra-
nice podziałów własnoŌciowych w 
obrňbie historycznych kwartałów 
zabudowy, 

b) teren wsi lokowanej w rejonie ulicy 
1-go Maja, 

c) przedmieŌcie wykształcone przy ul. 
Płockiej, 

d) układ rynku oraz ulic: DrobiŊskiej,  
1-go Maja, Płockiej i Glinki, 

e) historyczna zabudowa miejska, w 
szczególnoŌci objňta ochronņ w 
formie wpisu do rejestru zabytków 
jak i wskazana do ochrony, 
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f) kompozycja układów zieleni zabyt-
kowej, zgrupowania starodrzewu; 

2) priorytet wymagaŊ konserwatorskich 
nad wzglňdami wynikajņcymi z prowa-
dzonej działalnoŌci inwestycyjnej, go-
spodarczej i usługowej. Działania kon-
serwatorskie winny zmierzań do za-
chowania i wyeksponowania głównych 
elementów historycznego układu prze-
strzennego: rozplanowania i przebiegu 
głównych ciņgów komunikacyjnych, 
kompozycji wnňtrz urbanistycznych, hi-
storycznych linii zabudowy, kompozycji 
układów zieleni zabytkowej; 

3) obowiņzek ustaleŊ ze SłuŐbņ Ochrony 
Zabytków wszelkich działaŊ inwesty-
cyjnych, remontowo – budowlanych i 
innych mogņcych powodowań zmiany 
w zabytku, jego otoczeniu i ekspozycji 
widokowej, 

4) zachowanie zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania prze-
strzennego – przede wszystkim układu 
dróg, podziałów działek i sposobu ich 
zagospodarowania; 

5) ustala siň zachowanie i podkreŌlenie 
funkcji nawiņzujņcych do pierwotnego 
przeznaczenia; 

6) ustala siň zakaz lokalizowania funkcji 
produkcyjnych, warsztatów i innych 
przedsiňwziňń, mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko lub narusza-
jņcych zabytkowy układ brył i elewacji; 

7) ustala siň obowiņzek zachowania ele-
mentów zagospodarowania terenu i 
istniejņcej zabudowy o wartoŌciach za-
bytkowych i konserwatorskich, ich kon-
serwacji lub rekonstrukcji i adaptacji do 
współczesnych potrzeb, z zakazem 
wprowadzania sposobu uŐytkowania 
sprzecznego z charakterem obiektu; 

8) ustala siň obowiņzek uporzņdkowania i 
zagospodarowania zgodnie z histo-
rycznņ funkcjņ wnňtrza kwartałów za-
budowy, w razie koniecznoŌci - wpro-
wadzenia nowej zabudowy uzupełnia-
jņcej; 

9) dostosowanie nowej, uzupełniajņcej 
zabudowy do historycznej kompozycji 
przestrzennej w zakresie skali i ukształ-
towania brył budynków, przy załoŐeniu 
harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współ-
czesnej; 

10) przy budowie nowych obiektów w pie-
rzejach ustala siň obowiņzek uwzglňd-
nienia niŐej podanych warunków: 

a) poziom podłóg parteru na poziomie 
podłóg parterów historycznych bu-
dynków sņsiednich; 

b) dachy strome o formach i spadkach 
dostosowanych do dachów histo-
rycznych sņsiednich budynków. Po-
ziom kalenicy dachu projektowane-
go powinien byń ustalony w drodze 
dokonania analizy całej pierzei, w 
której nowy obiekt ma byń realizo-
wany. Dachy symetryczne, kryte da-
chówkņ ceramicznņ, bitumicznņ lub 
blachņ dachówkowņ matowņ w ko-
lorze ciemnoczerwonym, 

c) w elewacjach frontowych podziały, 
proporcje powierzchni okien i Ōcian, 
detal oraz kolorystyka powinny byń 
dostosowane do historycznych bu-
dynków sņsiednich oraz charakteru 
wnňtrza urbanistycznego, 

d) na frontowych elewacjach budyn-
ków zabrania siň stosowania loggii, 
spadków lukarn poczņwszy od kale-
nicy dachu oraz okładania elewacji 
płytkami terakotowymi oraz okładzi-
nami winylowymi typu „siding”. 
Wszelkie liczniki i urzņdzenia infra-
struktury technicznej mogņ byń zlo-
kalizowane wyłņcznie w dolnej czň-
Ōci budynku, na wysokoŌci do 1,0m; 

11) wprowadza siň zakaz stosowania ogro-
dzeŊ z prefabrykatów betonowych. Na-
leŐy stosowań ogrodzenia z płaskowni-
ków i prňtów stalowych. Dopuszcza siň 
ogrodzenia z siatki plecionej; 

12) ustala siň obowiņzek dņŐenia do mak-
symalnego zachowania, konserwacji i 
rekultywacji istniejņcego drzewostanu. 
Dopuszcza siň wycinanie pojedynczych 
drzew, jeŐeli wymaga tego ich stan 
zdrowotny; 

13) dņŐenie do przebudowy bņdŎ likwidacji 
obiektów dysharmonizujņcych, sub-
standardowych, przesłaniajņcych i 
ograniczajņcych czytelnoŌń elementów 
historycznej przestrzeni (ul. Płocka, w 
pierzei południowej i zachodniej ryn-
ku). Ewentualnie winny zostań zastņ-
pione obiektami o odpowiedniej formie 
i gabarytach; 
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14) w zakresie lokalizacji reklam i informa-
cji wizualnej, plan ustala: 

a) zakaz lokalizacji elementów rekla-
mowych niezwiņzanych z działalno-
Ōciņ prowadzonņ na terenie działki, 

b) powierzchnia reklam nie moŐe prze-
kraczań: 

- 5m2 – reklam przytwierdzonych 
do elewacji budynku, 

- 2m2 – reklam wolnostojņcych, 

- 20% powierzchni elewacji, 

c) reklamň na elewacji naleŐy umieŌciń 
w sposób niezakłócajņcy kompozycji 
elewacji. 

12. Strefa ochrony parcelacji „P”, stanowiņca 
otoczenie historycznego układu urbani-
stycznego Bielska, obejmuje, w podziale na 
podstrefy: 

1) P1 - tereny połoŐone na południowy 
wschód od strefy B, na południe od 
cmentarza rzymsko-katolickiego; 

2) P2 - tereny połoŐone na północ od stre-
fy B, do ul. Sierpeckiej (4KDL) i ul. Bro-
niewskiego (47KDD); 

3) P3 – tereny połoŐone na południe od 
strefy B. 

13. W granicach podstrefy P1 obowiņzuje: 

1) zachowanie istniejņcych podziałów par-
celacyjnych; 

2) nowa zabudowa winna kontynuowań li-
niň zabudowy wyznaczonņ przez zabu-
dowň na działkach sņsiednich; 

3) forma nowej zabudowy winna kontynu-
owań cechy zabudowy istniejņcej w za-
kresie skali i ukształtowania brył budyn-
ków, przy załoŐeniu harmonijnego 
współistnienia elementów kompozycji 
historycznej i współczesnej; 

4) wysokoŌń zabudowy nie powinna prze-
kraczań 2 kondygnacji, przy czym do-
puszcza siň wysokoŌń 3 kondygnacji w 
przypadku urzņdzenia poddasza jako 
uŐytkowego. 

14. W granicach podstrefy P2 obowiņzuje: 

1) zachowanie istniejņcych podziałów par-
celacyjnych; 

2) dopuszczalne jest dokonanie podziału 
działek, które swojņ wielkoŌciņ przekra-
czajņ minimum 2-krotnie Ōredniņ wiel-
koŌń działki w granicach terenu, przy 
czym linie nowych podziałów pod 

wzglňdem połoŐenia w stosunku do pa-
sów ulic oraz działek sņsiednich, powin-
ny kontynuowań cechy istniejņcych po-
działów; 

3) kierunek głównej kalenicy dachu – pro-
stopadły do granicy z działkņ sņsiedniņ; 

4) dopuszcza siň usytuowanie kalenicy 
równolegle do pasa ulicy, w przypadku, 
gdy granice pomiňdzy sņsiednimi dział-
kami nie sņ prostopadłe do pasa ulicy i 
gdy na działkach sņsiednich jest tak usy-
tuowana zabudowa. 

15. W granicach podstrefy P3 obowiņzuje: 

1) zachowanie istniejņcego charakteru luŎ-
no lokowanej zabudowy w zieleni; 

2) dopuszczalne uzupełniania zabudowy na 
pustych działkach; 

3) uporzņdkowanie istniejņcej zabudowy. 

16. Wszelkie działania zwiņzane ze wznosze-
niem nowych budynków oraz rozbudowņ i 
nadbudowņ istniejņcych budynków oraz 
podziały nieruchomoŌci naleŐy uzgodniń z 
WKZ. 

17. Strefa ochrony krajobrazu „K” obejmuje 
tereny łņk i pastwisk wraz z zieleniņ łňgowņ 
połoŐone w południowej czňŌci Bielska. W 
granicach strefy plan ustala: 

1) obowiņzek zachowania elementów zago-
spodarowania terenu i istniejņcych tere-
nów zieleni wysokiej, łņk i uŐytków zielo-
nych wraz z zieleniņ łňgowņ; 

2) ochronň krajobrazu naturalnego, ochro-
nň form i sposobu uŐytkowania terenów 
takich jak: rozłogi pól, układ dróg, miedz, 
zadrzewieŊ Ōródpolnych, alei, szpalerów, 
grobli, stawów, przebiegu cieków i ro-
wów melioracyjnych, z zaleceniem 
utrzymania wykształconego sposobu 
parcelacji gruntów i formy uŐytkowania; 

3) obowiņzek dņŐenia do maksymalnego 
zachowania i konserwacji istniejņcego 
drzewostanu. Dopuszcza siň wycinanie 
pojedynczych drzew, krzewów i samo-
siewów, jeŐeli wymaga tego ich stan 
zdrowotny; 

4) ograniczenie wysokoŌci zabudowy do 
8,0m w granicach obszarów przeznaczo-
nych pod zabudowň; 

5) zakaz lokalizacji wolnostojņcych masz-
tów, obiektów (instalacji) telekomunika-
cyjnych, sieci energetycznych o wysoko-
Ōci przekraczajņcej 10m; 
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6) zachowanie osi kompozycyjnych i po-
wiņzaŊ widokowych; 

7) wszelkie działania zwiņzane ze wznosze-
niem nowych budynków oraz rozbudo-
wņ i nadbudowņ istniejņcych, wycinki 
drzew oraz wprowadzanie nowych nasa-
dzeŊ naleŐy uzgodniń z WKZ. 

18. Strefa ochrony krajobrazu rolniczego „Kr”, 
obejmuje tereny łņk połoŐone na południe 
od strefy ochrony krajobrazu „K”. W grani-
cach strefy plan ustala: 

1) ochronň powiņzaŊ widokowych z mia-
steczkiem i krajobrazem otaczajņcych 
wzgórz; 

2) zachowanie walorów krajobrazowych; 

3) w granicach obszarów przeznaczonych 
pod zabudowň: 

a) ograniczenie wysokoŌci zabudowy do 
8,0m, 

b) niskņ intensywnoŌń zabudowy – po-
wierzchniň zabudowy nieprzekracza-
jņcņ 20% powierzchni działki, 

c) sytuowanie zabudowy w zieleni – 
powierzchniň biologicznie czynnņ nie 
mniejszņ niŐ 50% powierzchni działki; 

4) wszelkie działania zwiņzane ze wzno-
szeniem nowych budynków oraz roz-
budowņ i nadbudowņ istniejņcych, 
wycinki drzew oraz wprowadzanie 
nowych nasadzeŊ naleŐy uzgodniń z 
WKZ. 

19. Plan wyznacza strefň Ōcisłej ochrony arche-
ologicznej obejmujņcņ obszar koncentracji 
stanowisk archeologicznych. W granicach 
strefy ustala siň: 

1) obowiņzek uzgodnienia z WKZ wszelkich 
działaŊ inwestycyjnych, wymagajņcych 
prowadzenia prac ziemnych; 

2) zakres ewentualnego nadzoru lub badaŊ 
archeologicznych – do uzgodnienia z 
WKZ. 

20. Plan wyznacza strefy ochrony stanowisk 
archeologicznych. W granicach stref ustala 
siň: 

1) obowiņzek uzgodnienia z WKZ wszelkich 
działaŊ zwiņzanych z zabudowņ i zago-
spodarowaniem terenów stanowisk ar-
cheologicznych i terenów przyległych; 

2) obowiņzek przeprowadzenia wyprzedza-
jņcych, rozpoznawczych, archeologicz-
nych badaŊ powierzchniowo – sonda-
Őowych przed przystņpieniem do zabu-

dowy i zagospodarowania terenów poło-
Őonych w ich obrňbie. Wyniki badaŊ bň-
dņ podstawņ do wydania szczegółowych 
wytycznych konserwatorskich dla zabu-
dowy lub uwolnienia terenu od dalszych 
warunków ze strony stanowiska konser-
watorskiego; 

3) obowiņzek prowadzenia wszelkich prac 
ziemnych, zwiņzanych z zabudowņ i za-
gospodarowaniem, pod nadzorem ar-
cheologicznym z moŐliwoŌciņ jego prze-
kształcenia w ratownicze, archeologiczne 
badania wykopaliskowe; 

4) prowadzņc uprawy rolnicze, ogrodowe, 
itp., naleŐy unikań zbyt głňbokiej orki, 
stanowiņcej zagroŐenie dla znajdujņcych 
siň w ziemi zabytków archeologicznych. 

21. Obiekty i obszary wpisane do rejestru za-
bytków objňte ochronņ na podstawie prze-
pisów odrňbnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem i kolejnym numerem po-
rzņdkowym, to: 

1) nr 1 – koŌciół parafialny p.w. Ōw. Jana 
Chrzciciela w Bielsku. Pochodzņcy z 
okresu 1910 - 1911r. murowany z cegły, 
trójnawowy, neogotycki. Wpisany do re-
jestru zabytków dawnego województwa 
płockiego na mocy decyzji nr 415 z dnia 
25 stycznia 1977r.; 

2) nr 2 – koŌciół parafialny p.w. Ōw. Stani-
sława Biskupa w Ciachcinie Nowym 
wraz z otaczajņcym terenem w obrňbie 
muru cmentarnego. Obiekt murowany, 
pochodzņcy z 1884 roku. Wpisany do re-
jestru dawnego województwa płockiego 
na mocy decyzji nr 443 z dnia 13 marca 
1978r.; 

3) nr 3 – park z poł. XIX w. w Zņgotach, 
wpisany do rejestru dawnego wojewódz-
twa płockiego na mocy decyzji nr 17 z 
dnia 24 sierpnia 1976r. 

22. Dla obiektów i obszarów wpisanych do re-
jestru zabytków: 

1) ustala siň obowiņzek uzgodnienia wszel-
kich działaŊ inwestycyjnych przy obiek-
tach i terenach z WKZ; 

2) ustala siň obowiņzek dņŐenia do pełnej 
rewaloryzacji obiektów i terenów zabyt-
kowych; 

3) ustala siň obowiņzek utrzymania istnie-
jņcej substancji zabytkowej we właŌci-
wym stanie poprzez prowadzenie działaŊ 
ochronnych zabezpieczajņcych przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem i dewasta-
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cjņ, dotyczy to takŐe zabytkowych wnňtrz 
obiektów sakralnych i ich wyposaŐenia; 

4) wprowadza siň zakaz prowadzenia w 
obiektach zabytkowych wszelkich prac 
badawczych, konserwatorskich, restaura-
torskich oraz robót budowlanych, doko-
nywania podziałów geodezyjnych, zmian 
przeznaczenia oraz jakichkolwiek innych 
zmian bez zezwolenia WKZ; 

5) ustala siň obowiņzek pozyskania doku-
mentacji konserwatorskiej okreŌlajņcej 
stan zachowania zabytku oraz indywidu-
alnych wytycznych konserwatorskich i 
pisemnej zgody WKZ na prowadzenie 
działalnoŌci w obiektach i na obszarach 
wpisanych do rejestru zabytków i zago-
spodarowanie ich na cele uŐytkowe, 
łņcznie z podziałami geodezyjnymi dzia-
łek; 

6) ustala siň funkcje nawiņzujņce do pier-
wotnego przeznaczenia: usługi zwiņzane 
z kultem religijnym, kulturņ, oŌwiatņ, 
wypoczynkiem, gastronomiņ, pensjona-
ty, hotele, zabudowa mieszkaniowa; 

7) w przypadku skreŌlenia obiektu z rejestru 
zabytków wymogi ochronne nie obowiņ-
zujņ. 

23. Obejmuje siň ochronņ ustaleniami planu 
obiekty i obszary figurujņce w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku 
planu symbolem i kolejnym numerem po-
rzņdkowym: 

1) w jednostce planistycznej A – Bielsk: 

a) nr 1 – historyczny układ urbanistycz-
ny (XV – XVII i XIX w.) wraz z zabu-
dowņ mieszkaniowņ (XIX i pocz. XX 
w.). W skład zabytkowego układu 
urbanistycznego wchodzņ pierwotna 
osada targowa z nawarstwionym 
układem Ōredniowiecznego miasta 
lokacyjnego oraz otoczenie – strefa 
ochrony konserwatorskiej historycz-
nego układu przestrzennego „B”, 

b) nr 2 – kaplica grobowa na cmentarzu 
grzebalnym, murowana, z 1776 roku, 

c) nr 3 – cmentarz rzymsko – katolicki 
par. p.w. ŋw. Jana Chrzciciela IV ńw. 
XVIII w., ochronie konserwatorskiej 
podlegajņ: układ przestrzenny, cenne 
pod wzglňdem historycznym bņdŎ ar-
tystycznym nagrobki oraz wystňpujņ-
cy na terenie cmentarza starodrzew, 

d) nr 4 – cmentarz wyznania mojŐeszo-
wego - I poł. XIX w., 

e) nr 5 – młyn elektryczny, murowany,  
z 1926 roku, ul. Płocka 2, 

f) nr 6 – wiatrak koŎlak, drewniany,  
z około połowy XIX wieku, ul. Płoc-
ka 44, 

g) budynki mieszkalne i mieszkalno - 
usługowe: 

- nr 7 – pl. WolnoŌci 10a, rok 1900, 
drewniany, 

- nr 8 – pl. WolnoŌci 11, rok 1900, 
drewniany, 

- nr 9 – pl. WolnoŌci 12, rok 1900, 
murowany, ob. Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Płockiej, 

- nr 10 – pl. WolnoŌci 13, murowa-
ny, 

- nr 11 – pl. WolnoŌci 14, rok 1900, 
murowany, 

- nr 12 – pl. WolnoŌci 20, rok 1900, 
murowany, ob. plebania, 

- nr 13 – ul. DrobiŊska 5, rok 1900, 
drewniany, 

- nr 14 – ul. DrobiŊska 8, rok 1900, 
drewniany, dobudowa murowana 
z koŊca XX w., 

- nr 15 – ul. DrobiŊska 11, rok 1900, 
drewniany, 

- nr 16 – ul. DrobiŊska 12, rok 1880, 
murowany, 

- nr 17 – ul. DrobiŊska 14, rok 1900, 
murowany, 

- nr 18 – ul. DrobiŊska 21, rok 1949, 
drewniano-murowany, 

- nr 19 – ul. Sierpecka 1, pocz. XX 
w., murowany, 

- nr 20 – ul. Sierpecka 4, murowany, 
ob. budynek poczty, 

- nr 21 – ul. Płocka 2, rok 1870, mu-
rowany, 

- nr 22 – ul. Płocka 11, rok 1889, mu-
rowany, 

- nr 23 – ul. 1-go Maja 6, rok 1880, 
drewniany, 

- nr 24 – ul. 1-go Maja 10, rok 1935, 
murowany, budynek czňŌciowo 
przebudowany k. XX w., 

- nr 25 – ul. 1-go Maja 16, rok 1880, 
murowany, przebudowany w 
XX w., 
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- nr 26 – ul. 1-go Maja 18, rok 1930, 
drewniany, 

- nr 27– ul. 1-go Maja 20, rok 1930, 
drewniany, 

- nr 28 – ul. 1-go Maja 21, z XIX w., 
drewniany, 

- nr 29 – ul. 1-go Maja 24, około 
1800, drewniany, przebudowany 
XX - XXI w., 

- nr 30 – ul. 1-go Maja 25, XIX w., 
drewniany, 

- nr 31 – ul. 1-go Maja 32, XIX w., 
drewniany, 

- nr 32 – ul. 1-go Maja 33, XIX w., 
drewniany, 

h) nr 33 – budynek mieszkalno – gospo-
darczy ul. Glinki 8, rok 1936, muro-
wany, 

i) nr 34 – ul. Płocka 1, ogrodzenie mu-
rowane, rok 1900, 

j) nr 35 – ul. DrobiŊska 19, rok 1920, 
budynek murowany, ob. Szkoła Pod-
stawowa im. Władysława Broniew-
skiego; 

2) w jednostce planistycznej B – Ciachcin: 
nr 36 – cmentarz rzymsko – katolicki, 
nieczynny; 

3) w jednostce planistycznej C – Ciachcin 
Nowy: 

a) nr 37– budynek mieszkalny, ob. ple-
bania, murowany z drewnianym gan-
kiem, z I połowy XX w., Ciachcin No-
wy 50, 

b) nr 38 – cmentarz rzymsko-katolicki, 
załoŐony około 1920r. czynny, 

c) nr 39 – kapliczka przy stawie, na 
działce nr ewid. 36/1, kamienno-
betonowa, z I poł. XX w. 

24. Dla obiektów, o których mowa w ust. 23, 
ustala siň: 

1) obowiņzek zachowania istniejņcej formy 
obiektu. Wszelkie prace remontowe i in-
ne przy obiektach zabytkowych wymaga-
jņ uzgodnienia z WKZ; 

2) dopuszcza siň rozbudowň i nadbudowň 
obiektów: 

a) przy zachowaniu cech rozplanowania 
elewacji obejmujņcych rozmieszcze-
nie i wielkoŌń otworów drzwiowych i 
okiennych, układ gzymsów, 

b) z zastosowaniem materiałów wykoŊ-
czeniowych uŐytych w istniejņcym 
budynku; 

3) przeznaczenie na funkcje nawiņzujņce do 
pierwotnego przeznaczenia, tj.: miesz-
kalnictwo, pensjonat, hotel, usługi zwiņ-
zane z wypoczynkiem, kultem religijnym, 
kulturņ, gastronomiņ, oŌwiatņ, tereny 
zieleni; 

4) w zakresie lokalizacji reklam i informacji 
wizualnej, plan ustala: 

a) powierzchnia reklam przytwierdzo-
nych do elewacji budynku nie moŐe 
przekraczań 5m2 i jednoczeŌnie 20% 
powierzchni elewacji, 

b) reklamň naleŐy umieŌciń w sposób 
niezakłócajņcy kompozycji elewacji; 

5) w przypadku bardzo złego stanu tech-
nicznego budynku, zagraŐajņcego bez-
pieczeŊstwu jego uŐytkowników, przed 
jego rozbiórkņ naleŐy przeprowadziń ba-
dania konserwatorskie. Warunki doko-
nania ewentualnej rozbiórki i zakres ba-
daŊ naleŐy uzgodniń z WKZ. 

§ 14. 

1. W zakresie kształtowania zabudowy plan 
ustala: 

1) parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, ga-
baryty obiektów i wskaŎniki intensywnoŌci 
zabudowy dla poszczególnych terenów, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w usta-
leniach szczegółowych; 

2) obowiņzujņce i nieprzekraczalne linie za-
budowy, zgodnie z oznaczeniem na rysun-
ku planu; 

3) warunek sytuowania zabudowy w obo-
wiņzujņcej linii zabudowy, jeŌli takņ wy-
znaczono, nie dotyczy zabudowy towarzy-
szņcej zabudowie zgodnej z przeznacze-
niem terenu tj. garaŐy, budynków gospo-
darczych. Dla tego typu obiektów liniň tņ 
naleŐy traktowań jako nieprzekraczalnņ li-
niň zabudowy; 

4) przy przebudowie i rozbudowie budynków 
istniejņcych: 

a) dopuszcza siň zachowanie dotychcza-
sowej formy architektonicznej w zakre-
sie geometrii dachów, wysokoŌci za-
budowy oraz szerokoŌci elewacji fron-
towej niezaleŐnie od ustaleŊ zawartych 
w ustaleniach szczegółowych, 
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b) przyjňte rozwiņzania w zakresie: wyso-
koŌci zabudowy, kształtu dachów, sto-
sowanych materiałów wykoŊczenio-
wych i kolorystyki powinny zapewniań 
spójnoŌń architektonicznņ całemu bu-
dynkowi lub zespołowi budynków w 
granicach działki, 

c) w przypadku, gdy istniejņce zagospo-
darowanie działki przekracza zawarty w 
ustaleniach szczegółowych udział po-
wierzchni zabudowy w powierzchni 
działki oraz minimalny wskaŎnik po-
wierzchni biologicznie czynnej, do-
puszcza siň rozbudowň istniejņcych 
budynków w celu ich dostosowania dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, po-
prawy bezpieczeŊstwa ich uŐytkowania 
lub poprawy warunków higieniczno-
sanitarnych. Powierzchnia nowej zabu-
dowy powinna byń ograniczona do nie-
zbňdnej dla realizacji ww. celów; 

5) ograniczenia wynikajņce z wymogów 
ochrony dziedzictwa kulturowego zgodnie 
z zapisami zawartymi w § 13. 

§ 15. 

1. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŐytkowaniu, ustala siň 
zgodnie z wymogami okreŌlonymi dla po-
szczególnych terenów, zawartymi w ustale-
niach szczegółowych. 

§ 16. 

1. W zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoŌci plan ustala: 

1) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoŌci ustala siň zgodnie z wy-
mogami okreŌlonymi dla poszczególnych 
terenów, zawartymi w ustaleniach szcze-
gółowych; 

2) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoŌci ustala siň zgodnie z wy-
mogami okreŌlonymi dla poszczególnych 
terenów, zawartymi w ustaleniach szcze-
gółowych; szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomoŌci ustala siň zgodnie 
z wymogami okreŌlonymi dla poszczegól-
nych terenów, zawartymi w ustaleniach 
szczegółowych; 

3) dla kaŐdej z działek powstałej w wyniku 
podziału naleŐy zapewniń dostňp do drogi 
publicznej - bezpoŌredni lub poprzez wy-
dzielonņ drogň wewnňtrznņ, zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w ustaleniach 
szczegółowych; 

4) parametry dróg wewnňtrznych dla po-
szczególnych terenów zgodnie z ustale-

niami zawartymi w ustaleniach szczegó-
łowych; 

5) dopuszcza siň dokonanie podziału działki 
niepowodujņcego zmiany szerokoŌci fron-
towej działki bez zachowania minimalnej 
szerokoŌci frontowej działki okreŌlonej w 
ustaleniach szczegółowych; 

6) podziały działek dokonywane w celu do-
dzielenia wydzielonej działki do działki sņ-
siedniej oraz wydzielanie działek zwiņzane 
z budowņ lub poszerzeniami dróg oraz lo-
kalizacjň urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej winny byń dokonywane stosownie do 
potrzeb, niezaleŐnie od warunków zawar-
tych w ustaleniach szczegółowych; 

7) przy podziale działek, przez teren których 
zaprojektowano przebiegi dróg, dopuszcza 
siň dokonanie podziału bez wydzielania te-
renu przewidzianego pod budowň drogi, 
pod warunkiem, iŐ parametry nowowy-
dzielanych działek bňdņ gwarantowały za-
chowanie parametrów okreŌlonych w 
ustaleniach szczegółowych dla poszcze-
gólnych terenów w zakresie zasad podzia-
łu nieruchomoŌci oraz wskaŎników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania 
terenu, po póŎniejszym wydzieleniu tere-
nu przewidzianego pod budowň drogi; 

8) w granicach stref ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 13 obowiņzujņ 
ograniczenia w dokonywaniu podziałów 
nieruchomoŌci wynikajņce z wymogów 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 

§ 17. 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala siň: 

1) dla obsługi obszaru objňtego planem i 
wchodzņcych w jego skład terenów wy-
znacza siň tereny komunikacji: 

a) tereny dróg głównych ruchu przyŌpie-
szonego, oznaczone symbolem KDGP, 

b) tereny dróg głównych, oznaczone 
symbolem KDG, 

c) tereny dróg zbiorczych, oznaczone 
symbolem KDZ, 

d) tereny dróg lokalnych, oznaczone sym-
bolem KDL, 

e) tereny dróg dojazdowych, oznaczone 
symbolem KDD, 

f) tereny publicznych ciņgów pieszo jezd-
nych, oznaczone symbolem KDX, 

g) tereny publicznych ciņgów pieszych, 
oznaczone symbolem KX, 
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h) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone 
symbolem KDW; 

2) powiņzanie obszaru objňtego planem z 
układem komunikacji drogowej gminy, 
powiatu, województwa i kraju poprzez ist-
niejņce i projektowane drogi główne ru-
chu przyspieszonego, drogi główne, zbior-
cze oraz lokalne; 

3) budowň obwodnic na przebiegu drogi kra-
jowej Nr 60 w Bielsku i Ciachcinie; 

4) budowň północnej obwodnicy Bielska dla 
przejňcia powiņzaŊ regionalnych i lokal-
nych z drogņ krajowņ Nr 60; 

5) po zrealizowaniu obwodnic, o których 
mowa w pkt 3 i 4, obniŐenie w ich obrňbie 
rangi istniejņcych odcinków dróg o zna-
czeniu ponadlokalnym; 

6) wskazane przebiegi projektowanych ob-
wodnic sņ ustaleniem rezerw terenu dla 
ich realizacji zgodnie z ustawņ, jednak nie 
stanowiņ ostatecznego przesņdzenia o ich 
lokalizacji, które moŐe nastņpiń w trybie 
przewidzianym w przepisach odrňbnych. 
Realizacja odszkodowaŊ, o których mowa 
w przepisach odrňbnych, moŐe nastňpo-
wań wyłņcznie na postawie opracowanych 
dla ich przebiegów i uzgodnionych doku-
mentacji projektowych. 

2. Ustala siň parametry techniczne dróg, wa-
runki ich dostňpnoŌci komunikacyjnej oraz 
warunki obsługi komunikacyjnej terenów 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustale-
niach szczegółowych. 

3. Ustala siň obowiņzek zapewnienia w grani-
cach terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny, odpowiedniej iloŌci miejsc posto-
jowych dla samochodów, wynikajņcej z pro-
gramu funkcjonalnego obiektu, w iloŌci nie 
mniejszej niŐ: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych – 1 stanowisko postojowe lub garaŐ 
na 1 mieszkanie; 

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych – 1,2 stanowiska postojowego lub 
garaŐu na 1 mieszkanie; 

3) dla budynków usługowych handlu: 

a) miejsca dla klientów - 1 stanowisko po-
stojowe na 40m2 ogólnodostňpnej po-
wierzchni uŐytkowej, lecz nie mniej niŐ 
1 stanowisko postojowe na obiekt lub 
lokal, 

b) miejsca dla pracowników - 1 stanowi-
sko postojowe na 3 zatrudnionych na 
zmianie; 

4) dla budynków usług biurowych i admini-
stracyjnych: 

a) miejsca dla klientów - 1 stanowisko po-
stojowe na 30m2 ogólnodostňpnej po-
wierzchni uŐytkowej, lecz nie mniej niŐ 
1 stanowisko postojowe na obiekt lub 
lokal, 

b) miejsca dla pracowników - 1 stanowi-
sko postojowe na 3 zatrudnionych na 
zmianie; 

5) dla koŌciołów – 1 stanowisko postojowe 
na 20 miejsc siedzņcych; 

6) dla budynków usług oŌwiaty – 1 stanowi-
sko postojowe na 30 uczniów; 

7) dla budynków produkcyjnych, składów i 
magazynów – nie mniej niŐ 1 stanowisko 
postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie; 

8) dla obiektów sportowych – 1 stanowisko 
postojowe na 5 korzystajņcych; 

9) minimum 1 stanowisko postojowe na 3 
zatrudnionych na zmianie, niezaleŐnie od 
miejsc postojowych wynikajņcych z po-
wierzchni uŐytkowej budynku lub iloŌci 
osób korzystajņcych. 

§ 18. 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej 
plan ustala: 

1) zaopatrzenie wszystkich terenów prze-
znaczonych w planie na cele zabudowy 
w media infrastruktury technicznej po-
przez istniejņce i rozbudowywane zbio-
rowe systemy uzbrojenia: 

a) sień wodociņgowņ, 

b) sień kanalizacji sanitarnej, 

c) sień kanalizacji deszczowej, 

d) sień gazowņ - perspektywicznie, 

e) sieci elektroenergetyczne wysokiego, 
Ōredniego i niskiego napiňcia, 

f) sieci teletechniczne; 

2) w stosunku do istniejņcych urzņdzeŊ 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia 
terenów dopuszcza siň ich zachowanie z 
moŐliwoŌciņ rozbudowy i przebudowy; 

3) lokalizacjň urzņdzeŊ liniowych nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenów 
z wyjņtkiem przyłņczy do budynków, w 
liniach rozgraniczajņcych dróg, przy za-
chowaniu wzajemnych normatywnych 
odległoŌci, stosownie do przepisów od-
rňbnych; 
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4) ze wzglňdu na szerokoŌci istniejņcych 
dróg w liniach rozgraniczajņcych i obo-
wiņzujņce odległoŌci normatywne po-
miňdzy sieciami infrastruktury technicz-
nej dopuszcza siň zachowanie istniejņ-
cych sieci zlokalizowanych pod jezdniņ 
oraz realizacjň sieci kanalizacji sanitarnej 
pod jezdniņ, pod warunkiem uzyskaniu 
zezwolenia zarzņdcy drogi i uzyskaniu 
odstňpstwa od warunków technicznych; 

5) w przypadku braku moŐliwoŌci lokalizacji 
sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczajņcych dróg dopuszcza siň ich 
lokalizacjň w pasie pomiňdzy liniņ roz-
graniczajņcņ drogi i liniņ zabudowy pod 
warunkiem uzyskania prawa do dyspo-
nowania nieruchomoŌciņ na ten cel; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodň ustala 
siň: 

a) rozbudowň istniejņcej sieci wodociņ-
gowej, 

b) zaopatrzenie w wodň na cele bytowe, 
gospodarcze i przeciwpoŐarowe z sie-
ci wodociņgowej, 

c) dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z 
indywidualnych ujňń wody dla po-
trzeb technologicznych, 

d) na sieci naleŐy zlokalizowań hydranty 
przeciwpoŐarowe, nadziemne (po 
jednym w kaŐdym obrňbie objňtym 
planem) o parametrach okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych; 

e) hydranty powinny byń usytuowane w 
miejscach dostňpnych z głównych 
dróg komunikacyjnych, 

f) parametry sieci powinny zapewniań 
moŐliwoŌń jej wykorzystania dla ce-
lów przeciwpoŐarowych; 

7) w zakresie odprowadzania Ōcieków sani-
tarnych ustala siň: 

a) rozbudowň istniejņcej sieci kanalizacji 
sanitarnej w systemie grawitacyjnym 
i grawitacyjno-ciŌnieniowym, 

b) odprowadzanie Ōcieków sanitarnych 
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
i ich oczyszczanie w oczyszczalni Ōcie-
ków. Po oczyszczeniu odprowadzanie 
wód do wód powierzchniowych, 

c) do czasu wybudowania sieci kanali-
zacyjnej dopuszcza siň: 

- odprowadzanie Ōcieków do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych 

na nieczystoŌci ciekłe i ich wywóz 
do punktów zlewnych, 

- realizacjň indywidualnych oczysz-
czalni Ōcieków przy korzystnych 
warunkach gruntowo-wodnych, 

d) zakazane jest odprowadzanie nie-
oczyszczonych Ōcieków sanitarnych i 
deszczowych do wód powierzchnio-
wych i gruntu; 

8) w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych: 

a) rozbudowň istniejņcej sieci kanalizacji 
deszczowej, 

b) odprowadzanie wód opadowych i roz-
topowych z terenów dróg do gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej lub ro-
wów przydroŐnych, 

c) odprowadzanie wód opadowych z te-
renów przeznaczonych do zabudowy 
do gminnej sieci kanalizacji deszczo-
wej w ograniczonych zakresie, zgod-
nie z zapisami w ustaleniach szczegó-
łowych, 

d) naleŐy dņŐyń do zagospodarowania 
moŐliwie jak najwiňkszej iloŌci wód w 
granicach własnej działki w sposób 
niezakłócajņcy stosunków wodnych 
na działkach sņsiednich, 

e) dla terenów obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i usług (PU) 
ustala siň obowiņzek retencjonowania 
wód, dla zahamowania dynamiczne-
go spływu wód z nawierzchni utwar-
dzonych, 

f) do czasu wybudowania sieci kanali-
zacji deszczowej wody opadowe nale-
Őy zagospodarowań w granicach wła-
snej działki w sposób niezakłócajņcy 
stosunków wodnych na działkach sņ-
siednich; 

9) w zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň: 

a) rozbudowň sieci kablowej wysokiego, 
Ōredniego i niskiego napiňcia w po-
staci: stacji transformatorowych, linii 
kablowych wysokiego, Ōredniego i ni-
skiego napiňcia, oŌwietlenia ulic, 

b) budowa sieci napowietrznych do-
puszczalna jest wyłņcznie na terenach 
rolnych, 

c) odprowadzanie wód opadowych z te-
renów przeznaczonych do zabudowy 
do gminnej sieci kanalizacji deszczo-
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wej w ograniczonych zakresie, zgod-
nie z zapisami w ustaleniach szczegó-
łowych, 

d) lokalizacjň stacji transformatorowych 
w zaleŐnoŌci od potrzeb, w miejscach 
posiadajņcych bezpoŌredni dostňp do 
drogi, 

e) lokalizacjň oŌwietlenia ulicznego w li-
niach rozgraniczajņcych ulic, 

f) przebudowa istniejņcej infrastruktury 
energetycznej kolidujņcej z projekto-
wanymi obiektami i uzbrojeniem te-
renu moŐe byń zrealizowana na wa-
runkach uzgodnionych z właŌcicielem 
sieci energetycznej, 

g) dopuszcza siň budowň elektrowni 
wiatrowych na terenach rolnych (R) 
oraz terenach rolnych i zieleni urzņ-
dzonej (RZP) z zachowaniem wymo-
gów przepisów odrňbnych; 

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
siň zaopatrzenie w ciepło dla celów 
grzewczych i ciepłej wody uŐytkowej z 
indywidualnych Ŏródeł ciepła z obowiņz-
kiem stosowania technologii i paliw eko-
logicznych. CzňŌń zapotrzebowania na 
ciepło winna byń pokryta z wykorzysta-
niem odnawialnych Ŏródeł energii; 

11) w zakresie zaopatrzenia w gaz zakłada 
siň w okresie perspektywicznym dopro-
wadzenie do terenu objňtego ustalenia-
mi planu sieci gazowej i rozbudowň sieci 
rozdzielczej. Lokalizacja obiektów i urzņ-
dzeŊ oraz układ sieci winien wynikań z 
koncepcji gazyfikacji; 

12) w zakresie zaopatrzenia w łņcza teleko-
munikacyjne ustala siň: 

a) rozbudowň istniejņcych sieci tele-
technicznych w systemie kablowym, 

b) budowa sieci napowietrznych do-
puszczalna jest wyłņcznie na terenach 
rolnych, 

c) zaopatrzenie nowych abonentów w 
łņcza teletechniczne z sieci niezaleŐ-
nych operatorów, 

d) rozwój bezprzewodowej sieci teleko-
munikacyjnej. Lokalizacja infrastruk-
tury telekomunikacyjnej innej niŐ in-
frastruktura o nieznacznym oddziały-
waniu, w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, poza terenami przeznaczo-
nymi na cele zabudowy mieszkanio-
wej, 

e) rozwój sieci bezprzewodowego do-
stňpu do Internetu (hotspot). 

§ 19. 

1. Dla istniejņcych napowietrznych linii elektro-
energetycznych wysokiego napiňcia 110 kV 
ustala siň strefň bezpieczeŊstwa o szerokoŌci 
15,0m od skrajnego nieuziemionego przewo-
du linii. 

2. W strefie bezpieczeŊstwa ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji pomieszczeŊ przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi; 

2) dopuszcza siň zabudowň o charakterze 
pomocniczym lub place postojowe po 
uzyskaniu pozytywnej opinii zarzņdzajņce-
go liniņ; 

3) wszelkie prace budowlane prowadzone w 
strefie wymagajņ uzgodnienia z zarzņdcņ 
sieci. 

3. W przypadku skablowania linii elektroenerge-
tycznych nie stosuje siň ograniczeŊ zawar-
tych w pkt 1 i 2. 

§ 20. 

1. Dla istniejņcych napowietrznych linii elektro-
energetycznych Ōredniego napiňcia 15kV 
ustala siň strefy bezpieczeŊstwa o szerokoŌci 
5,0m od osi linii. 

2. W strefie bezpieczeŊstwa ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji pomieszczeŊ przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi; 

2) obowiņzek uzyskania pozytywnej opinii 
zarzņdcy sieci przed wystņpieniem o po-
zwolenie na budowň wszelkich obiektów 
budowlanych; 

3) wszelkie prace budowlane prowadzone w 
strefie wymagajņ uzgodnienia z zarzņdcņ 
sieci. 

3. W przypadku skablowania linii elektroenerge-
tycznych nie stosuje siň ograniczeŊ zawar-
tych w ust. 1 i 2. 

§ 21. 

1. Dla istniejņcych gazociņgów wysokiego ci-
Ōnienia ustala siň strefň bezpieczeŊstwa o 
szerokoŌci po 15,0m od osi gazociņgu. 

2. W strefie bezpieczeŊstwa ustala siň: 

1) zakaz wprowadzania sprzňtu ciňŐkiego i 
składowania materiałów łatwopalnych; 

2) pozostawienie terenów w dotychczaso-
wym uŐytkowaniu w celu zapewnienia 
nienaruszalnoŌci infrastruktury oraz bez-
pieczeŊstwa ludnoŌci i jej mienia, 
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3) wszelkie planowane inwestycje liniowe 
podziemne i naziemne przechodzņce przez 
strefň bezpieczeŊstwa oraz roboty budow-
lane z nimi zwiņzane wymagajņ wcze-
Ōniejszego uzgodnienia i nadzoru zarzņ-
dzajņcego sieciņ. 

§ 22. 

1. Dla istniejņcego rurociņgu naftowego ustala 
siň strefy bezpieczeŊstwa o szerokoŌci po 
20,0m od osi rurociņgu. 

2. W strefie bezpieczeŊstwa ustala siň: 

1) zakaz realizacji wszelkiego rodzaju budow-
li, ogrodzeŊ, składów materiałów, szcze-
gólnie łatwopalnych itp., 

2) pozostawienie terenów w dotychczaso-
wym, rolniczym uŐytkowaniu w celu za-
pewnienia nienaruszalnoŌci infrastruktury 
oraz bezpieczeŊstwa ludnoŌci i ich mienia, 

3) wszelkie planowane inwestycje liniowe 
podziemne i naziemne przechodzņce przez 
strefň bezpieczeŊstwa oraz roboty budow-
lane z nimi zwiņzane wymagajņ wcze-
Ōniejszego uzgodnienia i nadzoru zarzņ-
dzajņcego sieciņ. 

§ 23. 

1. Dla istniejņcego terenu i obszaru górniczego 
Zņgoty, ustanowionego decyzjņ Oŋ.II.7510/ 
24/2003/2004 z dnia 30 stycznia 2004r. Staro-
sty Powiatu Płockiego obowiņzuje prowadze-
nie eksploatacji i rekultywacja terenu zgodnie 
z warunkami zawartymi w koncesji. 

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania dla 
obszarów i terenów górniczych, zgodnie z 
zapisami § 39. 

§ 24. 

1. W zakresie eksploatacji złóŐ kopalin: 

1) dopuszcza siň prowadzenie prac rozpo-
znawczych i dokumentacyjnych złoŐa oraz 
prowadzenie eksploatacji na terenach rol-
niczych, oznaczonych symbolem R, w 
granicach gruntów nie wymagajņcych 
uzyskania zgody na zmianň przeznaczenia 
na cele nierolne; 

2) wszelkie prace naleŐy prowadziń zgodnie z 
wymogami przepisów odrňbnych oraz 
zgodnie z warunkami zawartymi w § 39. 

§ 25. 

1. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów ustala siň: 

 

1) dopuszcza siň wykorzystanie terenów i 
obiektów w sposób dotychczasowy, w za-
kresie zachowania funkcji i formy zabu-
dowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami planu; 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń zachowania ist-
niejņcej zabudowy zlokalizowanej poza 
wyznaczonymi liniami zabudowy z moŐli-
woŌciņ dokonywania przebudowy i re-
montów; 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń rozbudowy ist-
niejņcych obiektów zlokalizowanych czň-
Ōciowo poza wyznaczonymi liniami zabu-
dowy, przy czym rozbudowa winna re-
spektowań wyznaczone linie zabudowy; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów tym-
czasowych o funkcji zgodnej z przeznacze-
niem podstawowym i dopuszczalnym te-
renu, chyba, Őe w ustaleniach szczegóło-
wych ustalono inaczej. 

§ 26. 

1. Ustala siň stawkň procentowņ wzrostu war-
toŌci nieruchomoŌci, stanowiņce podstawň 
do okreŌlenia jednorazowej opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

1) w wysokoŌci 0% dla terenów: 

a) zabudowy usług oŌwiaty, oznaczonych 
symbolami UO, 

b) zabudowy usług kultury oznaczonego 
symbolem UK, 

c) sportu i rekreacji, oznaczonego symbo-
lem US, 

d) infrastruktury technicznej, oznaczonych 
symbolami I, 

e) dróg publicznych, oznaczonych symbo-
lami KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, 

f) publicznych ciņgów pieszo-jezdnych, 
oznaczonych symbolami KDX, 

g) publicznych ciņgów pieszych, oznaczo-
nych symbolami KX, 

h) dróg wewnňtrznych, oznaczonych 
symbolami: KDW; 

2) w wysokoŌci 20 % dla terenów: 

a) zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych 
symbolami A 1MN, A 3-5MN, A 19-
33MN, A 37-41MN, A 57-76MN, B 1MN, 
C 1-8MN, D 1-3MN, D 5-6MN, D 14-
17MN, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami, oznaczone symbolami 
A 1-3UMN, A 7-18UMN, A 27-29UMN, 
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A 31-33UMN, A 36-47UMN, B 1-4UMN, 
C 1-2UMN, C 6UMN, D 1UMN,  
D 12UMN, 

c) zabudowy usługowej, oznaczonych 
symbolami A 5-6U, B 1-3U, D 1U 

d) zabudowy produkcyjnej, składów, ma-
gazynów i usług, oznaczonych symbo-
lami A 3-4PU, A 7-11PU, D 1PU. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 27. 

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem MN 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
obiekty towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej: tereny zieleni urzņdzonej wraz z 
obiektami małej architektury, infrastruktury 
technicznej, garaŐe, zabudowň gospodar-
czņ, parkingi, funkcje handlowo – usługowe 
i innej działalnoŌci gospodarczej, oraz o 
uciņŐliwoŌciach nie przekraczajņcych granic 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, okreŌlonych w przepisach o ochro-
nie Ōrodowiska. 

3. WielkoŌń powierzchni uŐytkowej obiektów 
usługowych nie moŐe przekraczań po-
wierzchni uŐytkowej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w granicach działki. 

4. WskaŎniki dotyczņce kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu okreŌla ta-
bela: 

 

Oznaczenie 
terenu na 

rysunku planu 

Maksymalny 
udział po-
wierzchni 
zabudowy 

w powierzchni 
działki [%] 

Minimalna 
powierzch-
nia biolo-

gicznie 
czynna [%] 

Charakter 
budynków 1) 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

mieszkalnych 
[m] 

Forma 
dachu 2) 

Spadki 
dachów 

[º] 3) 

Kierunek 
kalenicy 4) 

Maksymalna 
szerokoŌń 

elewacji fronto-
wej budynku [m] 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

gospodarczych 
i garaŐowych [m] 

Warunki  
lokalizacji  

garaŐy 
i budynków 
gospodar-
czych 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

A 1 – 2MN 20 60 W 10 D,W 25 – 40 A, B 16 7 W,Z 

A 3MN 20 60 W 10 D, W 25 – 40 C 16 7 W,Z 

A 4MN 25 50 W,B 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 7 W,Z 

A 5MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 C 12 7 W,Z 

A 6MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 C 12 7 W 

A 7MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 7 W 

A 8MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 C 12 7 W 

A 9MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 B, C 12 7 W 

A 10 – 12MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 7 W 

A 13MN 30 50 W, B 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B, C 14 7 W 

A 14 – 15MN 25 60 W, B 8,5 D 35 – 45 B, C 14 5 W 

A 16MN 25 60 W,B,P 10 D, Cz, 35 – 45 B, C 15 6 W 

A 17MN 25 50 W,B 10 D,W 25 – 40 A, B 15 7 W 

A 18 – 19MN 15 60 W 10 D,W 25 – 40 A, B, C, D 16 7 W,Z 

A 20MN 25 50 W 10 D,W 25 – 40 A, B, C, D 16 7 W,Z 

A 21MN 15 60 W 10 D,W 25 – 40 A, B, C, D 16 7 W,Z 

A 22MN 25 50 W 10 D,W 25 – 40 A, B, C, D 16 7 W,Z 

A 23MN 15 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B, C, D 20 7 W,Z 

A 24MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B, C, D 20 7 Z 

A 25MN 20 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B, C, D 20 7 W,Z 

A 26 – 30MN 20 60 W 10 D,W 25 – 40 A, B 16 7 W,Z 

A 31 – 33MN 20 60 W 10 D,W 25 – 40 C, D 18 7 W,Z 

A 34 – 36MN 25 50 W 10 D,W 25 – 40 A, B 14 7 W,Z 

A 37 – 39MN 25 50 W 10 D,W 25 – 40 A, B 16 7 W,Z 

A 40MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 14 7 W,Z 

A 41MN 20 60 W 10 D,W 25 – 40 A, B, C 18 7 W,Z 

A 42MN 30 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 B, C 14 7 W,Z 

A 43MN 30 50 W,B 10 D, Cz, W 25 – 40 B, C 14 7 W, Z 

A 44MN 25 50 W,B 10 D, Cz, W 25 – 40 B, C 17 7 W, Z 

A 45MN 25 50 W,B 10 D, Cz 35 – 45 C 14 6 W 

A 46MN 25 50 W,B 10 D, Cz 35 – 45 C 12 6 W, Z 

A 47MN 25 50 W,B 10 D, Cz 35 – 45 C 12 6 W, Z 

A 48MN 25 50 W,B 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 6 W, Z 

A 49MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 7 W, Z 

A 50MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 7 W, Z 

A 51 – 53MN 25 50 S 8 P - - 6 5 W 

A 54MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 7 W, Z 

A 55MN 25 50 S 8 P - - 6 5 W 

A 56 – 60MN 25 50 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 14 7 W, Z 

A 61 – 62MN 20 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 14 7 W, Z 

A 63 – 65MN 25 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 14 7 W, Z 

A 66 – 70MN 20 60 W 10 D,W 25 – 40 A, B 16 7 W, Z 
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A 71MN 20 60 W 10 D,W 25 – 40 C, D 15 6 W, Z 

A 72MN 20 60 W 10 D,W 25 – 40 C, D 15 6 W, Z 

A 73 – 76MN 15 70 W 10 D,W 25 – 40 C, D 15 6 W, Z 

B 1 – 2MN 20 60 W,B 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 16 7 W, Z 

C 1 – 2MN 25 60 W,B 11 D, Cz, W 25 – 40 A, B 14 7 W 

C 3 – 4MN 20 60 W,B 10 D, Cz, W 25 – 40 C, D 14 7 W, Z 

C 5 – 9MN 20 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 12 7 W, Z 

D 1 – 6MN 20 70 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B, C, D 15 7 W, Z 

D 7MN 20 50 W,B 10 D, W 35 – 45 B 15 6 W, Z 

D 8 – 10MN 30 50 W 10 D, W 35 – 45 B 14 6 W, Z 

D 11MN 20 60 W 10 D, W 25 – 40 A, B 15 6 W 

D 14 – 17MN 20 70 W 10 D, W 25 – 40 B 14 7 W, Z 

 

1) Charakter budynków: W – wolnostojņce, 
B – bliŎniacze, S – zabudowa szeregowa. 

2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – 
czterospadowy, W – wielospadowy, P – 
płaski. Dla budynków gospodarczych i 
garaŐowych sytuowanych przy granicy z 
działkņ sņsiedniņ dopuszcza siň zastoso-
wanie dachów jednospadowych. 

3) Spadki dachów – dla dachów płaskich 
nie okreŌla siň. Dla budynków gospodar-
czych i garaŐowych sytuowanych przy 
granicy z działkņ sņsiedniņ dopuszcza siň 
zmniejszenie spadku dachu do nie mniej 
niŐ 15° - dotyczy terenów, dla których nie 
dopuszcza siň stosowanie dachów pła-
skich. 

4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do 
granicy frontowej działki lub w przypad-
ku, gdy granica frontowa działki wyty-
czona jest po łuku, do jej stycznej, B – 
równoległy do granicy frontowej działki, 
lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej 

stycznej, C – prostopadły do granicy z 
działkņ sņsiedniņ, D – równoległy do 
granicy z działkņ sņsiedniņ. Dla dachów 
płaskich nie okreŌla siň. Dla budynków 
gospodarczych i garaŐowych sytuowa-
nych przy granicy z działkņ sņsiedniņ do-
puszcza siň kierunek kalenicy równoległy 
lub prostopadły do granicy z działkņ sņ-
siedniņ. 

5) Warunki lokalizacji garaŐy i budynków 
gospodarczych: W – wolnostojņce, z 
moŐliwoŌciņ lokalizacji przy granicy 
działki, Z - zintegrowane z budynkiem 
mieszkalnym. 

5. Dopuszcza siň poszerzenie okreŌlonej w 
tabeli maksymalnej szerokoŌci elewacji 
frontowej budynku o 6,0m w przypadku re-
alizacji pomieszczeŊ gospodarczych i gara-
Őowych zintegrowanych z bryłņ budynku 
mieszkalnego. 

6. Warunki w zakresie podziału nieruchomoŌci 
okreŌla tabela: 

 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna wielkoŌń  
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokoŌń 
frontów nowych działek [m] 

Kņt połoŐenia granic 
nowych działek1) 

1. 2. 3. 4. 

A 1 – 3MN 900 20 P 

A 4MN 500 18 P 

A 5MN 500 18 P, R 

A 6 – 13MN 500 18 P, R 

A 14 – 16MN 400 15 R 

A 17MN 700 18 P 

A 18 – 19MN 900 20 P 

A 20MN 600 15 P 

A 21MN 900 20 P 

A 22MN 600 20 P 

A 23MN 900 20 P 

A 24 – 30MN 600 20 P 

A 31 - 33MN 1000 24 P 

A 34 - 39MN 600 20 P 

A 40MN 900 20 P, R 

A 41MN 900 24 P, R 

A 42MN 500 20 P, R 
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A 43MN 500 20 R 

A 44MN 600 18 R 

A 45MN 500 18 R 

A 46 - 48MN 400 18 R 

A 49 - 50MN 600 18 P 

A 51 – 53MN 240 6 P 

A 54MN 600 18 P 

A 55MN 240 6 P 

A 56MN 500 18 P 

A 57 – 62MN 600 20 P 

A 63 – 65MN 500 18 P 

A 66 – 70MN 900 20 P 

A 71MN 1200 24 P 

A 72MN 800 20 R 

A 73 – 76MN 1200 24 R 

B 1 – 2MN 1000 24 P 

C 1 – 2MN 1200 24 R 

C 3 – 4MN 1200 24 P 

C 5 – 8MN 800 20 P 

C 9MN 800 20 R 

D 1 - 6MN 1200 24 P 

D 7 - 10MN 900 20 P 

D 11MN 900 24 P 

D 14 - 16MN 1200 24 P 

D 17MN 1200 24 R, P 

 

1) Kņt połoŐenia granic nowych działek:  
R – równolegle do granic działek istnie-
jņcych, P – prostopadle do granicy fron-
towej działki, lub w przypadku, gdy gra-
nica frontowa działki wytyczona jest po 
łuku, prostopadle do jej stycznej. 

7. SzerokoŌń wydzielanych dróg wewnňtrz-
nych: 

1) stanowiņcych dojazd do nie wiňcej niŐ  
2 działek – nie mniejsza niŐ 6,0m; 

2) stanowiņcych dojazd do wiňcej niŐ  
2 działek – nie mniejsza niŐ 10,0m. 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň: 

1) obsługň terenów z przyległych ulic zbior-
czych, lokalnych i dojazdowych, z za-
strzeŐeniem, iŐ jeŌli jest to moŐliwe, na-
leŐy zapewniń bezpoŌredniņ obsługň 
działek i terenów z terenów dróg klasy 
niŐszej; 

2) dla kaŐdej z istniejņcych i projektowa-
nych działek dopuszcza siň urzņdzenie 
wyłņcznie jednego zjazdu z drogi pu-
blicznej. 

9. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 

projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

10. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki. Nie 
przewiduje siň moŐliwoŌci przyłņczenia 
działek do sieci kanalizacji deszczowej. 

11. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. 

12. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) czňŌci terenów A 14–15MN, A 33MN 
oraz A 40–41MN – zwiņzane z wyzna-
czonymi osiami widokowymi, zgodnie 
z § 11 pkt 7 i 8; 

2) A 9MN, A15–17MN, A33MN, A56–
63MN, A66–76MN, C1–9MN, D1–4MN, 
D 14–17MN – zwiņzane z ochronņ grun-
tów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, 
pkt 8–10; 

3) A 45MN i A 49MN oraz czňŌci terenów 
A 40MN, A 44MN, A 46–47MN,  
A 50MN, A 57– 58MN, C 1MN – zwiņ-
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zane ze strefņ ochrony otoczenia cmen-
tarzy, zgodnie z § 11 pkt 6; 

4) A 14–15MN i A 45–47MN oraz czňŌci 
terenów A 16MN i A 45MN – zwiņzane 
ze strefņ ochrony konserwatorskiej hi-
storycznego układu przestrzennego, 
zgodnie z § 13 ust. 11; 

5) A 49–56MN i czňŌci terenu A 47MN – 
zwiņzane ze strefņ ochrony parcelacji 
P1, zgodnie z § 13 ust. 13; 

6) A 10–13MN i A 42–45MN – zwiņzane ze 
strefņ ochrony parcelacji P2, zgodnie z 
§ 13 ust. 14; 

7) czňŌci terenu A 48MN – zwiņzane ze 
strefņ ochrony parcelacji P3, zgodnie z 
§ 13 ust. 15; 

8) A 1–25MN, A 63–71MN – zwiņzane ze 
strefņ Ōcisłej ochrony archeologicznej, 
zgodnie z § 13 ust. 19; 

9) A 2MN, A 4MN, A 6MN, A 66MN,  
A 68MN, A 70MN i D 16MN – zwiņzane 
ze strefņ ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, zgodnie z § 13 ust. 20; 

10) A 14–16MN, A 45–47MN – zwiņzane z 
ochronņ obiektów zabytkowych, zgod-
nie z § 13 ust. 24. 

13. W czňŌci terenów oznaczonych symbolami: 
A 28MN, A 70MN, C 3MN i D 4MN, w miej-
scu oznaczonym na rysunku planu, lokalizu-
je siň strefň zieleni urzņdzonej, w granicach 
której obowiņzuje urzņdzenie terenu jako 
zielonego z ograniczeniem utwardzania na-
wierzchni do niezbňdnej dla zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej działek. 

14. Dla terenów oznaczonych symbolami  
A 14–16MN dopuszcza siň nie stosowanie 
obowiņzku lokalizacji zabudowy w obowiņ-
zujņcej linii zabudowy pod warunkiem uzy-
skania indywidualnych wytycznych sytu-
owania zabudowy od WKZ. 

§ 28. 

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem UMN, 
plan ustala, jako przeznaczenie podstawo-
we, zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
i usługi. 

2. Zabudowa mieszkaniowa i usługi mogņ byń 
realizowane jako funkcje wyłņczne lub 
współistniejņce na działce, z zastrzeŐeniem 
ust. 3. 

3. W czňŌci terenów oznaczonych symbolami 
A 10–11UMN, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu, wyznacza siň strefň lokaliza-
cji usług, w której obowiņzuje realizacja 
funkcji usługowych przynajmniej w parte-
rach budynków. 

4. Dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
obiekty towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej lub usługom: tereny zieleni urzņdzo-
nej wraz z obiektami małej architektury oraz 
urzņdzeniami rekreacyjnymi, tereny infra-
struktury technicznej, zabudowň gospodar-
czņ, garaŐe, parkingi. 

5. Dla terenów A 2UMN i A 3UMN dopuszcza 
siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. 

6. WskaŎniki dotyczņce kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu okreŌla ta-
bela: 

 

Oznaczenie 
terenu na 

rysunku planu 

Maksymalny 
udział po-
wierzchni 
zabudowy 

w powierzchni 
działki [%] 

Minimalna 
powierzch-
nia biolo-

gicznie 
czynna [%] 

Charakter 
budyn-
ków 1) 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 
mieszkal-

nych, 
mieszkalno-
usługowych 

i usługowych 
[m] 

Forma 
dachu 2) 

Spadki 
dachów 

[º]3) 

Kierunek 
kalenicy4) 

Maksymalna 
szerokoŌń 
elewacji 

frontowej 
budynku [m] 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

gospodarczych 
i garaŐowych [m] 

Warunki 
lokalizacji 
garaŐy i 

budynków 
gospodar-
czych 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

A 1UMN 20 60 W 11 D,Cz,W 25 – 40 C, D 20 7 W, Z 

A 2 – 3UMN 20 60 S 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B, D 9 6 W 

W 20 

A 4UMN 20 60 W 10 D,Cz,W 25 – 40 C, D 18 6 W, Z 

A 5UMN 20 60 W 10 D,Cz,W 25 – 40 B, C 18 6 W, Z 

A 6UMN 20 60 W 10 D, W, P 25 – 40 C, D 18 7 W, Z 

A 7UMN 20 60 W 11 D,Cz,W 25 – 40 A, B 20 7 W, Z 

A 8UMN 20 60 W 11 D,Cz,W 25 – 40 A, B 20 7 W, Z 

A 9UMN 15 70 W 11 D,Cz,W 25 – 40 A, B 20 7 W, Z 

A 10 – 11UMN 25 40 S 10 D 25 – 40 B 10 7 W, Z 

B D,Cz,W 16 7 

A 12UMN 20 60 W 10 D,Cz,W 25 – 40 B 20 7 W, Z 

A 13UMN 20 60 W 10 D,Cz,W 25 – 40 C 20 7 W, Z 

A 14 – 18UMN 20 60 W 11 D,Cz,W 25 – 40° A, B 20 7 W, Z 

A 19UMN 20 60 W 10 D,Cz,W 25 – 40 A, B 14 7 W, Z 

A 20UMN 25 50 W 10 D,Cz,W 25 – 40 A, B 14 7 W, Z 

A 21UMN 25 50 W 10 D,Cz,W 25 – 40 B 14 7 W, Z 

A 22 – 23UMN 25 50 W, B 9 D, Cz 35 – 45 B, C 18 7 W 

A 24UMN 25 50 W, B 9 D, Cz 35 – 45 B, C 14 7 W 
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A 25UMN 20 60 W 9 D,Cz,W 25 – 40 C, B 13 7 W, Z 

A 26UMN 20 60 W 10 D,Cz,W 25 – 40 A, B, C 14 7 W, Z 

A 27 – 29UMN 20 60 W 11 D,Cz,W 25 – 40 C 16 7 W, Z 

A 30UMN 20 60 W 10 D,Cz,W 25 – 40 A, B 14 7 W, Z 

A 31 – 32UMN 20 60 W 11 D,Cz,W 25 – 40 A, B, D 16 7 W, Z 

A 33UMN 20 60 W 11 D,Cz,W 25 – 40 B, C 16 7 W, Z 

A 34UMN 25 50 W, B 9 D, Cz 35 – 45 B, C 14 7 W 

A 35UMN 25 50 W 10 D, Cz, P 25 – 40 A, B 16 7 W, Z 

A 36UMN 15 70 W 9 D,Cz,W 25 – 40 A, B 12 7 W, Z 

A 37 – 39UMN 15 70 W 9 D,Cz,W 25 – 40 A, B 14 7 W, Z 

A 40UMN 15 70 W 11 D,Cz,W 25 – 40 A, B, C 18 7 W, Z 

A 41 – 42UMN 15 70 W 11 D,Cz,W 25 – 40 A, B, C 14 7 W, Z 

A 43 – 44UMN 15 70 W 11 D,Cz,W 25 – 40 A, B, C 16 7 W, Z 

A 45 – 46UMN 15 70 W 11 D,Cz,W 25 – 40 C, D 16 7 W, Z 

A 47UMN 30 50 W 11 D, Cz, W 25 – 40 A, B 20 7 W, Z 

B 1 – 4UMN 20 60 W 10 D, Cz 25 – 40 A,B,C,D 14 6 W 

C 1 – 2UMN 20 70 W 10 D, W 25 – 45 A, B 16 6 W, Z 

C 3UMN 30 50 W, B 10 D, Cz, W 25 – 45 B 14 6 W, Z 

C 4UMN 25 60 W 10 D, Cz, W 25 – 45 B, C 14 6 W 

C 5UMN 25 60 W 10 D, Cz, W 25 – 45 B 16 6 W 

C 6UMN 20 70 W 10 D, W 25 – 45 A, B 16 6 W, Z 

D 1UMN 15 70 W, B 10 D, Cz, W 25 – 45 A, B 18 7 W 

D 2UMN 25 60 W 10 D, W, P 25 – 45 A, B 20 7 W 

D 3UMN 25 60 W 10 D, Cz, P 25 – 40 A, B 16 7 W 

D 4UMN 25 60 W 10 D, Cz, 25 – 45 A, B 15 7 W 

D 5UMN 25 60 W 10 D, Cz, 25 – 45 A, B 14 7 W 

D 8UMN 25 60 W 10 D, Cz, 25 – 45 B, C 16 7 W 

D 9 – 10UMN 25 60 W 10 D, Cz, 25 – 45 B 14 7 W 

D 12UMN 15 70 W 10 D, Cz, W 25 – 45 C, D 16 7 W 

 

1) Charakter budynków: W – wolnostojņce, 
B – bliŎniacze, S – zabudowa szeregowa, 
P - zabudowa pierzejowa, z moŐliwoŌciņ 
lokalizacji przy granicy działki. 

2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – 
czterospadowy, W – wielospadowy, P – 
płaski. Dla budynków gospodarczych i 
garaŐowych sytuowanych przy granicy z 
działkņ sņsiedniņ dopuszcza siň zastoso-
wanie dachów jednospadowych. 

3) Spadki dachów – dla dachów płaskich 
nie okreŌla siň. Dla budynków gospodar-
czych i garaŐowych sytuowanych przy 
granicy z działkņ sņsiedniņ dopuszcza siň 
zmniejszenie spadku dachu do nie mniej 
niŐ 15° - dotyczy terenów, dla których nie 
dopuszcza siň stosowania dachów pła-
skich. 

4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do 
granicy frontowej działki, lub w przypad-
ku, gdy granica frontowa działki wyty-
czona jest po łuku, do jej stycznej, B – 
równoległy do granicy frontowej działki, 
lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej 
stycznej, C – prostopadły do granicy z 
działkņ sņsiedniņ, D – równoległy do 
granicy z działkņ sņsiedniņ. Dla budyn-
ków gospodarczych i garaŐowych sytu-
owanych przy granicy z działkņ sņsiedniņ 
dopuszcza siň kierunek kalenicy równo-
legły lub prostopadły do granicy z dział-
kņ sņsiedniņ. 

5) Warunki lokalizacji garaŐy i budynków 
gospodarczych: W – wolnostojņce, z 
moŐliwoŌciņ lokalizacji przy granicy 
działki, Z - zintegrowane z budynkiem 
mieszkalnym lub usługowym. 

7. Dopuszcza siň poszerzenie okreŌlonej w 
tabeli maksymalnej szerokoŌci elewacji 
frontowej budynku o 6,0m w przypadku re-
alizacji pomieszczeŊ gospodarczych i gara-
Őowych zintegrowanych z głównņ bryłņ bu-
dynku o funkcji zgodnej z przeznaczeniem 
podstawowym. 

8. Warunki w zakresie podziału nieruchomoŌci 
okreŌla tabela: 

 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna wielkoŌń 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokoŌń frontów 
nowych działek [m] 

Kņt połoŐenia granic 
nowych działek1) 

A 1UMN 1500 25 P, R 
A 2 – 3UMN 1200 – dla zab. wolnostoj. 20 P, R 

400 – dla zab. szeregowej 9 
A 4UMN 900 20 P 
A 5UMN 600 20 P 
A 6UMN 600 20 P, R 
A 7UMN 1500 25 P 

A 8 – 9UMN 1500 25 P, R 
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A 10 – 12UMN 1500 25 P 
A 13UMN 1500 25 P, R 

A 14 – 18UMN 1500 25 P 
A 19 – 21UMN 600 20 P 
A 22 – 24UMN 600 15 R 
A 25 – 26UMN 900 20 P, R 

A 27UMN 900 20 P 
A 28UMN 900 20 P, R 
A 29UMN 1500 25 P, R 
A 30UMN 900 20 P 
A 31UMN 1500 25 P 
A 32UMN 1500 25 P, R 
A 33UMN 1500 25 P, R 

A 34 – 35UMN 600 15 R 
A 36 – 37UMN 1500 25 P, R 
A 38 – 39UMN 1500 25 P 

A 40UMN 900 20 P, R 
A 41UMN 900 20 R 
A 42UMN 1500 25 P, R 
A 43UMN 1500 25 P 
A 44UMN 1500 25 P, R 
A 45UMN 1500 25 R 
A 46UMN 1500 25 R 
A 47UMN 1000 20 P 

B 1 – 2UMN 1500 25 P, R 
B 3UMN 1500 25 R 
B 4UMN 1500 25 P, R 

C 1 – 2UMN 1500 25 P, R 
C 3 – 4UMN 1200 20 R 

C 5UMN 1500 25 R 
C 6UMN 1500 25 P,R 
D 1UMN 1500 25 P 

D 2 – 4UMN 1200 20 P, R 
D 5UMN 900 20 P 
D 8UMN 1200 25 P, R 

D 9 – 10UMN 900 25 P, R 
D 12UMN 1500 35 R 

 

1) Kņt połoŐenia granic nowych działek: R – 
równolegle do granic działek istniejņ-
cych, P – prostopadle do granicy fronto-
wej działki, lub w przypadku, gdy granica 
frontowa działki wytyczona jest po łuku, 
prostopadle do jej stycznej. 

9. SzerokoŌń wydzielanych dróg wewnňtrz-
nych: 

1) stanowiņcej dojazd do nie wiňcej niŐ  
2 działek – nie mniejsza niŐ 8,0m; 

2) stanowiņcej dojazd do wiňcej niŐ 2 dzia-
łek – nie mniejsza niŐ 10,0m. 

10. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

11. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň: 

1) obsługň terenów z przyległych ulic zbior-
czych, lokalnych i dojazdowych, z za-
strzeŐeniem, iŐ jeŌli jest to moŐliwe, na-
leŐy zapewniń bezpoŌredniņ obsługň 
działek i terenów z terenów dróg klasy 
niŐszej; 

2) dla kaŐdej z istniejņcych i projektowa-
nych działek dopuszcza siň urzņdzenie 
wyłņcznie jednego zjazdu z drogi pu-
blicznej; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami A 1-2UMN, A 7-9UMN, 
A 14-16UMN, A 42-46UMN i A 47UMN 
wprowadza siň zakaz bezpoŌredniej ob-
sługi komunikacyjnej z drogi głównej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
A 2KDG. Dla bezpoŌredniej obsługi ko-
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munikacyjnej tych terenów ustala siň 
projektowane przebiegi dróg lokalnych i 
dojazdowych; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami A 45UMN i A 46UMN 
dopuszcza siň wydzielenie dróg we-
wnňtrznych przylegajņcych bezpoŌrednio 
do pasa drogi głównej, oznaczonej sym-
bolem A 2KDG, pod warunkiem zapew-
nienia im powiņzania z projektowanņ 
drogņ lokalnņ, oznaczonņ symbolem  
A 15KDL. 

12. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. 

13. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 5UMN, A 15–18UMN, A 29UMN,  
A 33UMN, A 36–39UMN, A 42–43UMN, 
A 45–47UMN, B 1–4UMN, C 1-6UMN,  
D 1UMN, D 8-10UMN, D 12UMN – 
zwiņzane z ochronņ gruntów zmelioro-
wanych, zgodnie z § 12, pkt 8 – 10; 

2) A 25UMN, oraz czňŌci terenów A 22–
24UMN, A 26UMN, A 30UMN,  
B 1UMN, B 3UMN, C 1UMN – zwiņzane 
ze strefņ ochrony otoczenia cmentarzy, 
zgodnie z § 11 pkt 6; 

3) A 25–29UMN, A 36–37UMN oraz A 40–
42UMN – zwiņzane z wyznaczonymi 
osiami widokowymi, zgodnie z § 11  
pkt 7 i 8; 

4) B 4UMN, C 4UMN i C 6UMN – zwiņza-
ne ze strefņ Ōcisłej ochrony konserwa-
torskiej, zgodnie z § 13 ust. 8; 

5) A 6UMN, A 22–24UMN oraz czňŌci te-
renu A 34UMN – zwiņzane ze strefņ 
ochrony konserwatorskiej historyczne-
go układu przestrzennego, zgodnie z 
§ 13 ust. 11; 

6) A 13UMN obowiņzujņ ograniczenia 
zwiņzane ze strefņ ochrony parcelacji 
P2, zgodnie z § 13 ust. 14; 

7) A 35UMN oraz czňŌci terenu A 34UMN 
– zwiņzane ze strefņ ochrony parcelacji 
P3, zgodnie z § 13 ust. 15; 

8) A 36–39UMN – zwiņzane ze strefņ 
ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 
ust. 17; 

 

9) czňŌci terenu A 39UMN – zwiņzane ze 
strefņ ochrony krajobrazu rolniczego 
Kr, zgodnie z § 13 ust. 18; 

10) A 1–13UMN, A 37–44UMN i A 47UMN 
– zwiņzane ze strefņ Ōcisłej ochrony ar-
cheologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19; 

11) A 1UMN, A 9UMN, A 29UMN,  
A 45UMN, D 8UMN, D 12UMN – zwiņ-
zane ze strefņ ochrony stanowisk ar-
cheologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20; 

12) A 22UMN, A 24UMN i A 42UMN – 
zwiņzane z ochronņ obiektów zabytko-
wych, zgodnie z § 13 ust. 24. 

14. W czňŌci terenów oznaczonych symbolami 
A 1UMN, A 7-9UMN, A 14-16UMN, A 36-
39UMN, A 42UMN, A 47UMN, B 4UMN,  
C 6UMN, w miejscu oznaczonym na rysun-
ku planu, lokalizuje siň strefň zieleni urzņ-
dzonej, w granicach której obowiņzuje 
urzņdzenie terenu jako zielonego z ograni-
czeniem utwardzania nawierzchni do nie-
zbňdnej dla zapewnienia obsługi komunika-
cyjnej działek. 

§ 29. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem 
UMNW plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe usługi i zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ i wielorodzinnņ. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
obiekty towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej i usługom: tereny zieleni urzņdzonej 
wraz z obiektami małej architektury, tereny 
infrastruktury technicznej, parkingi. 

3. Zabudowa mieszkaniowa i usługi mogņ byń 
realizowane jako funkcje wyłņczne lub 
współistniejņce na działce, z zastrzeŐeniem 
ust. 4. 

4. W czňŌci terenów oznaczonych symbolami 
A 1 – 6UMNW, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu, wyznacza siň strefň lokaliza-
cji usług, w której obowiņzuje realizacja 
funkcji usługowych przynajmniej w parte-
rach budynków. 

5. Na terenie A1UMNW w granicach działki nr 
ew. 531 ustala siň lokalizacjň szaletu pu-
blicznego. Szalet naleŐy urzņdziń jako ogól-
nodostňpnņ toaletň wbudowanņ w bryłň 
budynku o funkcji zgodnej z przeznacze-
niem podstawowym. 

6. Nie dopuszcza siň lokalizacji obiektów tym-
czasowych. 

7. WskaŎniki dotyczņce kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu okreŌla ta-
bela: 
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Oznaczenie 
terenu na 

rysunku planu 

Maksymalny 
udział po-
wierzchni 

zabudowy w 
powierzchni 
działki [%] 

Minimalna 
powierzch-
nia biolo-

gicznie 
czynna [%] 

Charakter 
budynków 1) 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

mieszkalnych 
[m] 

Forma 
dachu 2) 

Spadki 
dachów 

[º] 3) 

Kierunek 
kalenicy 4) 

Maksymalna 
szerokoŌń 
elewacji 

frontowej 
budynku [m] 6) 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

gospodarczych i 
garaŐowych [m] 

Warunki 
lokalizacji 
garaŐy i 

budynków 
gospodar-
czych 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

A 1UMNW 60 10 P 10 D, Cz 35 – 45 B, C S 6 W 

A 2UMNW 60 10 P 8 D, Cz 35 – 45 B S 6 W 

A 3UMNW 60 10 P, W 8 D, Cz 35 – 45 B S 6 W 

A 4UMNW 60 10 P, W 10 D, Cz 35 – 45 B, C S 6 W 

A 5UMNW 60 10 P, W 8 D, Cz 35 – 45 B S 6 W 

A 6UMNW 60 10 P 10 D, Cz 35 – 45 B S 6 W 

A 7UMNW 40 20 W 11 D, Cz 25 – 40 C, D 20 7 W 

 

1) Charakter budynków: W – wolnostojņce, 
P - zabudowa pierzejowa z lokalizacjņ 
przy granicy działki. 

2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – 
czterospadowy. Dla budynków gospo-
darczych sytuowanych przy granicy z 
działkņ sņsiedniņ dopuszcza siň zastoso-
wanie dachów jednospadowych. 

3) Spadki dachów – dla budynków gospo-
darczych i garaŐowych sytuowanych 
przy granicy z działkņ sņsiedniņ dopusz-
cza siň zmniejszenie spadku dachu do 
nie mniej niŐ 15°. 

4) Kierunek kalenicy: B – równoległy do 
granicy frontowej działki, lub w przypad-
ku, gdy granica frontowa działki wyty-
czona jest po łuku, do jej stycznej, C – 
prostopadły do granicy z działkņ sņsied-
niņ, D – równoległy do granicy z działkņ 
sņsiedniņ. Dla budynków gospodarczych 
i garaŐowych sytuowanych przy granicy 
z działkņ sņsiedniņ dopuszcza siň kieru-
nek kalenicy równoległy lub prostopadły 
do granicy z działkņ sņsiedniņ. 

5) Maksymalna szerokoŌń elewacji fronto-
wej budynku: S – do pełnej szerokoŌci 
działki; 

6) Warunki lokalizacji garaŐy i budynków 
gospodarczych: W – wolnostojņce, z 
moŐliwoŌciņ lokalizacji przy granicy 
działki. 

8. Dla terenu, oznaczonego symbolem  
A 7UMNW dopuszcza siň: 

1) lokalizacjň budynków przy granicy z 
działkņ sņsiedniņ; 

2) dla budynków gospodarczych i garaŐo-
wych sytuowanych przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň: 

a) zastosowanie dachów jednospado-
wych, 

b) zmniejszenie spadku dachu do nie 
mniej niŐ 15°. 

9. Plan ustala zasady podziału nieruchomoŌci 
na działki: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami:  
A 1UMNW, A 2UMNW, A 3UMNW,  
A 4MNW, A 5UMNW i A 6UMNW: 

a) obowiņzuje kontynuowanie histo-
rycznych cech rozplanowania. Podział 
powinien uzyskań akceptacjň WKZ, 

b) wielkoŌń nowych działek – nie mniej-
sza niŐ 350m2, 

c) szerokoŌń frontów nowych działek – 
nie mniejsza niŐ 12,0m, 

d) wydzielana działka musi posiadań do-
stňp do drogi publicznej bezpoŌredni 
lub poprzez wydzielone publiczne 
ciņgi pieszo-jezdne i wydzielone drogi 
wewnňtrzne, 

e) kņt połoŐenia granic nowych działek 
w stosunku do pasów ulic – równole-
gły do granicy z działkņ sņsiedniņ; 

2) dla terenu, oznaczonego symbolem  
A 7UMNW: 

a) wielkoŌń nowych działek – nie mniej-
sza niŐ 600m2, 

b) szerokoŌń frontów nowych działek - 
nie mniejsza niŐ 20,0m, 

c) wydzielana działka musi posiadań do-
stňp do drogi publicznej bezpoŌredni 
lub poprzez wydzielonņ drogň we-
wnňtrznņ, 

d) kņt połoŐenia granic nowych działek 
w stosunku do pasów ulic – równole-
gły do granicy z działkņ sņsiedniņ, 

e) kņt połoŐenia granic nowych działek 
w stosunku do pasów ulic – równole-
gły do granicy z działkņ sņsiedniņ; 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň terenów z przyległych ulic lub 
publicznych ciņgów pieszo-jezdnych. 

11. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. 
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12. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 

technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

13. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki lub 
do sieci kanalizacji deszczowej. 

14. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
wizualnej, plan ustala: 

1) zakaz lokalizacji elementów reklamo-
wych wolnostojņcych oraz mocowanych 
do ogrodzeŊ i budynków niezwiņzanych 
z działalnoŌciņ prowadzonņ na terenie 
działki; 

2) zakaz realizacji reklam wielkoformato-
wych; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň elementów in-
formacyjnych dotyczņcych obiektów usy-
tuowanych na terenie działki: 

a) elementów wolnostojņcych o po-
wierzchni informacyjnej nie wiňkszej 
niŐ 2,0m2, 

b) elementów na budynkach, pod wa-
runkiem ich uwzglňdnienia w kompo-
zycji całej elewacji budynku, o łņcznej 
powierzchni nie wiňkszej niŐ 20% po-
wierzchni elewacji, na której sņ usy-
tuowane. 

15. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 1–6UMNW – zwiņzane z kształtowa-
niem obszaru przestrzeni publicznej, 
zgodnie z § 10 ust. 2; 

2) A 7UMNW – zwiņzane z wyznaczonymi 
osiami widokowymi, o których mowa w 
§ 11 pkt 7 i 8; 

3) A 1–6UMNW – zwiņzane ze strefņ ochro-
ny konserwatorskiej historycznego ukła-
du przestrzennego, zgodnie z § 13  
ust. 11; 

4) A 1–3UMNW i A 7UMNW – zwiņzane ze 
strefņ Ōcisłej ochrony archeologicznej, 
zgodnie z § 13 ust. 19; 

5) A 1UMNW i A 3–6UMNW – zwiņzane z 
ochronņ obiektów zabytkowych, zgodnie 
z § 13 ust. 24. 

§ 30. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MNR 
plan ustala, jako przeznaczenie podstawo-
we, zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
ekstensywnņ. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
obiekty towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej: obiekty infrastruktury technicznej, 
parkingi, oraz tereny zieleni urzņdzonej 
wraz z obiektami małej architektury. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň usług o uciņŐliwo-
Ōciach nie przekraczajņcych granic terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
okreŌlonych w przepisach o ochronie Ōro-
dowiska, jako towarzyszņcych funkcji 
mieszkaniowej. 

4. Nie przewiduje siň moŐliwoŌci realizacji 
usług jako funkcji wyłņcznej na działce. Nie 
wprowadza siň ograniczenia powierzchni 
usług w stosunku do powierzchni obiektów 
o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podsta-
wowym. 

5. Dopuszcza siň budowň i rozbudowň obiek-
tów zwiņzanych z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego w istniejņcych siedliskach. 

6. Ustala siň nieprzekraczalne i obowiņzujņce 
linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu. 

7. WskaŎniki dotyczņce kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu okreŌla ta-
bela: 

 

Oznaczenie 
terenu na 
rysunku 

planu 

Maksymalny 
udział 

powierzchni 
zabudowy w 
powierzchni 
działki [%] 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 
czynna [%] 

Charakter 
budynków 1) 

Maksymalna 
wysokoŌń budyn-
ków mieszkalnych 
i usługowych oraz 

zwiņzanych 
z prowadzonym 
gospodarstwem 

rolnym [m] 

Forma 
dachu 2) 

Spadki 
dachów 

[º] 

Kierunek 
kalenicy 3) 

Maksymalna 
szerokoŌń 
elewacji 

frontowej 
budynku [m] 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

gospodarczych i 
garaŐowych [m] 

Warunki 
lokalizacji 
garaŐy i 

budynków 
gospodar-
czych 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

A 1MNR 25 30 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A, B 14 7 W 

A 2MNR 15 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 C 14 6 W 

A 3MNR 15 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 C 14 6 W 

C 1MNR 25 60 W 10 D, Cz, W 25 – 40 A 12 6 W 
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1) Charakter budynków: W – wolnostojņce. 

2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – 
czterospadowy, W – wielospadowy. 

3) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do 
granicy frontowej działki, lub w przypad-
ku, gdy granica frontowa działki wyty-
czona jest po łuku, do jej stycznej, B – 
równoległy do granicy frontowej działki, 
lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej 
stycznej, C – prostopadły do granicy z 
działkņ sņsiedniņ, D – równoległy do 
granicy z działkņ sņsiedniņ. 

4) Warunki lokalizacji garaŐy i budynków 
gospodarczych: W – wolnostojņce. 

8. OkreŌlone wskaŎniki intensywnoŌci wyko-
rzystania terenu dotyczņ działki lub czňŌci 
działki zlokalizowanej w granicach terenu. 

9. Plan ustala zasady podziału nieruchomoŌci 
na działki: 

1) wielkoŌń nowych działek – nie mniejsze 
niŐ 2400m2; 

2) szerokoŌń frontów nowych działek - nie 
mniejsza niŐ 35,0m; 

3) wydzielana działka musi posiadań dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ; 

4) kņt połoŐenia granic nowych działek w 
stosunku do pasów ulic – równoległy do 
granicy z działkņ sņsiedniņ lub prostopa-
dły do granicy frontowej działki. 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň: 

1) obsługň terenów z przyległych ulic; 

2) dla kaŐdej z działek dopuszcza siň urzņ-
dzenie wyłņcznie jednego zjazdu z drogi 
publicznej. 

 

11. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

12. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki. 

13. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. 

14. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 2–3MNR, C 1MNR – zwiņzane z ochro-
nņ gruntów zmeliorowanych zgodnie z 
§ 12 pkt 8-10; 

2) A 1–3MNR – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony archeologicznej zgodnie z § 13 
ust. 19. 

§ 31. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem U plan 
ustala jako przeznaczenie podstawowe za-
budowň usługowņ. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
obiekty towarzyszņce zabudowie usługowej: 
obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, 
tereny zieleni z urzņdzeniami rekreacyjnymi. 

3. Dopuszcza siň realizacjň w granicach działki 
zabudowy mieszkaniowej lub pomieszczeŊ 
mieszkalnych w budynkach usługowych 
wyłņcznie dla potrzeb właŌciciela zakładu, 
przy czym powierzchnia uŐytkowa pomiesz-
czeŊ zwiņzanych z funkcjņ mieszkalnņ nie 
moŐe przekraczań 30% ogólnej powierzchni 
uŐytkowej zabudowy na działce. 

4. WskaŎniki dotyczņce kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu okreŌla ta-
bela: 

 

Oznaczenie 
terenu na 

rysunku planu 

Maksymalny 
udział po-
wierzchni 
zabudowy 

w powierzchni 
działki [%] 

Minimalna 
powierzch-
nia biolo-

gicznie 
czynna [%] 

Charakter 
budynków1) 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

usługowych 
[m] 

Forma 
dachu2) 

Spadki 
dachów 

[º]3) 

Kierunek 
kalenicy4) 

Maksymalna 
szerokoŌń 
elewacji 

frontowej 
budynku [m] 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

gospodarczych 
i garaŐowych [m] 

Warunki 
lokalizacji 
garaŐy i 

budynków 
gospodar-
czych 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

A 1U 35 20 W 11 D, Cz 15 – 35 B 35 4 W 

A 2U 25 50 W 11 D, Cz, P 15 – 35 A 40 6 W 

A 3U 25 40 W 10 D, Cz, P 15 – 35 C, D 30 6 W 

A 4U 25 50 W 12 D, Cz 15 – 35 A, B 70 8 W 

A 5U 25 40 W 9 D, Cz, P 15 – 35 B 40 6 W 

A 6U 20 40 W 9 D, Cz, P 15 – 35 C 40 6 W 

A 7U 15 40 W 9 D, Cz, P 15 – 35 A, B 30 6 W 

A 8U 35 20 W 11 P - - 30 8 W, Z 

A 9U 25 50 W 11 D, Cz 25 – 40 D 30 10 W, Z 
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B 1U 25 50 W 11 D, Cz, P 25 – 40 C, D 30 7 W, Z 

B 2U 25 40 W 11 D, Cz, P 25 – 40 A, B 30 7 W, Z 

B 3U 20 50 W 11 D, Cz, P 25 – 40 C, D 30 7 W, Z 

C 1U 25 50 W 11 D, Cz 25 – 45 A, B 20 6 W 

C 2U 25 50 W 11 D, Cz 25 – 45 C 20 7 W 

C 3U 25 50 W 11 D 25 – 45 C 20 7 W, Z 

D 1U 15 50 W 11 D, P 15-40 A, B 25 7 W 

D 2U 30 40 W 11 D, P 25 – 40 C 30 7 W 

D 3U 30 40 W 11 D, Cz, P 25 – 45 C 30 7 W 

 

1) Charakter budynków: W – wolnostojņce. 

2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – 
czterospadowy, P – płaski. 

3) Spadki dachów – dla dachów płaskich 
nie okreŌla siň. Dla budynków gospodar-
czych i garaŐowych sytuowanych przy 
granicy z działkņ sņsiedniņ, dopuszcza 
siň zmniejszenie spadku dachu do nie 
mniej niŐ 15°, w przypadku, gdy dla tere-
nu ustalono wiňksze spadki lub nie usta-
lono dachów płaskich. 

4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do 
granicy frontowej działki, lub w przypad-
ku, gdy granica frontowa działki wyty-
czona jest po łuku, do jej stycznej, B – 
równoległy do granicy frontowej działki, 
lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej 

stycznej, C – prostopadły do granicy z 
działkņ sņsiedniņ, D – równoległy do 
granicy z działkņ sņsiedniņ. Dla dachów 
płaskich nie okreŌla siň. 

5) Warunki lokalizacji garaŐy i budynków 
gospodarczych: W – wolnostojņce, z 
moŐliwoŌciņ lokalizacji przy granicy 
działki, Z - zintegrowane z budynkiem 
usługowym. 

5. Dopuszcza siň poszerzenie okreŌlonej w 
tabeli maksymalnej szerokoŌci frontowej 
budynku o 5,0m w przypadku realizacji po-
mieszczeŊ gospodarczych i garaŐowych zin-
tegrowanych z głównņ bryłņ budynku o 
funkcji zgodnej z przeznaczeniem podsta-
wowym. 

6. Warunki w zakresie podziału nieruchomoŌci 
okreŌla tabela: 

 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna wielkoŌń  
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokoŌń 
frontów nowych działek [m] 

Kņt połoŐenia granic 
nowych działek 1) 

A 1U 1000 20 P 
A 2U 1500 25 P 
A 3U 2000 30 R 
A 4U 1000 25 P, R 
A 5U 3000 35 P, R 
A 6U 3500 50 R 
A 7U 2500 25 P, R 
A 8U 900 20 P 
A 9U 2000 30 P, R 
B 1U 1500 25 P, R 
B 2U 1500 25 P 
B 3U 1500 25 P,R 
C 1U 600 20 P 
C 2U 1000 25 P 
C 3U 900 15 R 
D 1U 2000 40 R 
D 2U 2000 40 P 
D 3U 600 20 P 

 

1) Kņt połoŐenia granic nowych działek: R – 
równolegle do granic działek istniejņ-
cych, w przypadku, gdy granice wyty-
czone sņ po łuku, do ich stycznej, P – 
prostopadle do pasa drogowego, w 
przypadku, gry pad drogowy wytyczony 
jest po łuku, do jego stycznej. 

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ terenów i dzia-
łek z przylegajņcych ulic dojazdowych, lo-
kalnych i publicznych ciņgów pieszo – jezd-
nych, z zastrzeŐeniem, iŐ jeŌli jest to moŐli-
we, naleŐy zapewniń bezpoŌredniņ obsługň 
działek i terenów z terenów dróg klasy niŐ-
szej. 
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8. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 

technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

9. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki lub 
do kanalizacji deszczowej. 

10. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. 

11. W czňŌci terenów oznaczonych symbolami 
A 5–7U, C 1–2U, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu, lokalizuje siň strefň zieleni 
urzņdzonej, w granicach której obowiņzuje 
urzņdzenie terenu jako zielonego z ograni-
czeniem utwardzania nawierzchni do nie-
zbňdnej dla zapewnienia obsługi komunika-
cyjnej działek. 

12. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 5–11U, B 1–3U, C 1U – zwiņzane z 
ochronņ gruntów zmeliorowanych, 
zgodnie z § 12, pkt 8-10; 

2) A 3U – zwiņzane ze strefņ ochrony oto-
czenia cmentarzy zgodnie z § 11 pkt 6; 

3) A 3U, A 5–6U oraz A 9U – zwiņzane z 
wyznaczonymi osiami widokowymi, 
zgodnie z § 11 pkt 7 i 8; 

4) B 1– 3U i C 1–2U – zwiņzane ze strefņ 
Ōcisłej ochrony konserwatorskiej, 
zgodnie z § 13 ust. 8; 

5) A 1U oraz czňŌci terenu A 4U – zwiņza-
ne ze strefņ ochrony konserwatorskiej 
historycznego układu przestrzennego, 
zgodnie z § 13 ust. 11; 

6) A 3U oraz czňŌci terenu A 4U – zwiņza-
ne ze strefņ ochrony parcelacji P2, 
zgodnie z § 13 ust. 14; 

7) czňŌci terenu A 4U – zwiņzane ze strefņ 
ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 
ust. 15; 

8) A 5–6U – zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17; 

9) A 7U – zwiņzane ze strefņ ochrony kra-
jobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 
ust. 18; 

10) A 1U i A 8–9U – zwiņzane ze strefņ Ōci-
słej ochrony archeologicznej, zgodnie z 
§ 13 ust. 19; 

11) C 1U – zwiņzane z ochronņ obiektów 
zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 23  
i 24. 

§ 32. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UK 
plan ustala jako przeznaczenie zabudowň 
usług kultury (obiekty sakralne). 

2. Plan ustala zachowanie i konserwacjň ist-
niejņcych koŌciołów wraz z otoczeniem, 
wpisanych do rejestru zabytków. Wszelkie 
działania przy obiektach i w ich otoczeniu 
winny byń prowadzone w uzgodnieniu z 
WKZ. 

3. Warunki dotyczņce kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu naleŐy ustaliń 
indywidualnie z WKZ, w zaleŐnoŌci od ro-
dzaju prac, na etapie planowania inwestycji. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci – 
nie dopuszcza siň dokonywania wtórnego 
podziału działek. 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ terenów i dzia-
łek z przylegajņcych ulic. Dla terenu A 1UK 
dopuszcza siň obsługň poprzez teren pu-
blicznego placu A 1KD. 

6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych ulicach zgodnie 
z warunkami okreŌlonymi w § 18. 

7. Odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z nawierzchni utwardzonych na po-
wierzchnie biologicznie czynne w granicach 
działki. 

8. Miejsca postojowe naleŐy zapewniń poza 
terenem, zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 17 ust. 3. 

9. Dla terenu A 1UK obowiņzujņ ustalenia i 
ograniczenia zwiņzane: 

1) z kształtowaniem obszaru przestrzeni 
publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2; 

2) ze strefņ ochrony historycznego układu 
przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11; 

3) z ochronņ obiektów zabytkowych, zgod-
nie z § 13 ust. 22. 

10. Dla terenu C 1UK obowiņzujņ ustalenia i 
ograniczenia zwiņzane: 

1) z ochronņ gruntów zmeliorowanych, 
zgodnie z § 12, pkt 8-10; 

2) ze strefņ Ōcisłej ochrony konserwator-
skiej, zgodnie z § 13 ust. 8; 

3) z ochronņ obiektów zabytkowych, zgod-
nie z § 13, ust. 22. 
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§ 33. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UO 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
zabudowň usług oŌwiaty. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
obiekty towarzyszņce usługom oŌwiaty: 
obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, 
tereny zieleni z urzņdzeniami rekreacyjnymi 
oraz usługi sportu, administracji, opieki 
zdrowotnej i usługi biurowe. 

3. Dla zabudowy plan ustala: 

1) powierzchniň zabudowy nieprzekraczajņ-
cņ 50% powierzchni działki; 

2) powierzchniň biologicznie czynnņ nie 
mniejszņ niŐ 30% powierzchni działki; 

3) wysokoŌń budynków nieprzekraczajņcņ: 

a) dla terenu A 1UO - 17,0m, 

b) dla terenów A 2UO, C 1UO, C 2UO  
i D 1UO - 13,0m, 

c) dla terenu A 3UO – 9,0m; 

4) szerokoŌń elewacji frontowej nieprzekra-
czajņcņ 

a) dla terenu A 1UO, C 1UO - 80,0m, 

b) dla terenu A 3UO – 60,0m, 

c) dla terenu D 1UO – 50,0m, 

d) dla terenu A 2UO – 45,0m, 

e) dla terenu C 2UO – 40,0m; 

5) dachy płaskie lub spadziste, o kņcie na-
chylenia połaci od 15° do 30°; 

6) dopuszcza siň samodzielne budynki ga-
raŐowe i gospodarcze, sytuowane na 
działce lub bezpoŌrednio przy granicy 
działki, o wysokoŌci do 7,0m i spadkach 
dachów jak na budynkach usługowych. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci – 
nie dopuszcza siň dokonywania wtórnego 
podziału działek. 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ terenów i dzia-
łek z przylegajņcych ulic. Dla terenu A 3UO 
ustala siň obsługň komunikacyjnņ poprzez 
teren publicznego placu A 2KD. 

6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

7. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki lub 
do sieci kanalizacji deszczowej. 

8. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. Dla terenu A 3UO 
dopuszcza siň zaspokojenie zapotrzebowa-
nia na miejsca postojowe na terenach sņ-
siednich. 

9. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) C 1–2UO – zwiņzane z ochronņ gruntów 
zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt  
8 – 10; 

2) A 2UO – zwiņzane ze strefņ ochrony oto-
czenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6; 

3) C 1–2UO – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 
ust. 8; 

4) A 2–3UO – zwiņzane ze strefņ ochrony 
konserwatorskiej historycznego układu 
przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11 
uchwały; 

5) A 3UO – zwiņzane ze strefņ ochrony par-
celacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15; 

6) A 1UO – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 
ust. 19; 

7) A 2UO – zwiņzane z ochronņ obiektów 
zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 23 i 24. 

10. W czňŌci terenów oznaczonych symbolami 
C 1 – 2UO, D 1UO, w miejscu oznaczonym 
na rysunku planu, lokalizuje siň strefň ziele-
ni urzņdzonej, w granicach której obowiņzu-
je urzņdzenie terenu jako zielonego z ogra-
niczeniem utwardzania nawierzchni do nie-
zbňdnej dla zapewnienia obsługi komunika-
cyjnej działek. 

§ 34. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UA 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
zabudowň usług administracji. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
funkcje usługowe o charakterze biurowym. 

3. Dla zabudowy plan ustala: 

1) udział powierzchni zabudowy w po-
wierzchni działki – nieprzekraczajņcy 
90%; 

2) udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni działki – od 0% do 10%; 

3) charakter budynków – zabudowa pierze-
jowa z lokalizacjņ budynku przy granicy z 
działkņ sņsiedniņ; 

4) wysokoŌń zabudowy – nieprzekraczajņcņ 
16,0m; 
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5) szerokoŌń elewacji frontowej budynków 
– do pełnej szerokoŌci działki; 

6) forma dachów – dachy czterospadowe 
lub wielospadowe; 

7) spadki dachów – 35° do 45°; 

8) kierunek głównej kalenicy dachu – rów-
noległy lub prostopadły do granicy fron-
towej działki. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci – 
nie dopuszcza siň dokonywania wtórnego 
podziału działek. 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň terenów z przyległej ulicy lokal-
nej i publicznego ciņgu pieszo-jezdnego. 

6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

7. Odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z nawierzchni utwardzonych do sieci 
kanalizacji deszczowej. 

8. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 17 ust. 3. Dopuszcza siň lokalizacjň miejsc 
postojowych dla potrzeb terenu na innych 
terenach, w odległoŌci nie wiňkszej niŐ 
100m od jego granic. 

9. Dla terenu A 1UA obowiņzujņ ograniczenia 
w moŐliwoŌci zagospodarowania terenów i 
kształtowania zabudowy: 

1) zwiņzane z kształtowaniem obszaru prze-
strzeni publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2; 

2) zwiņzane ze strefņ ochrony konserwator-
skiej historycznego układu przestrzenne-
go, zgodnie z § 13 ust. 11; 

3) zwiņzane ze strefņ Ōcisłej ochrony arche-
ologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19. 

§ 35. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem US, 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny sportu i rekreacji. 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji obiek-
tów usług o charakterze publicznym np. z 
zakresu zdrowia, administracji itp., obiek-
tów usług o charakterze komercyjnym z za-
kresu handlu i gastronomii, urzņdzeŊ i 
obiektów infrastruktury technicznej, parkin-
gów. 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ 
towarzyszņcych w ramach przeznaczenia 
dopuszczalnego, wymienionego w ust. 2 
jest: 

1) powiņzanie ich z obsługņ funkcji pod-
stawowej; 

2) zachowanie proporcji, tak, aby suma 
powierzchni uŐytkowej pomieszczeŊ o 
przeznaczeniu dopuszczalnym nie sta-
nowiła wiňcej niŐ 30% powierzchni uŐyt-
kowej pomieszczeŊ o przeznaczeniu 
podstawowym w granicach terenu. 

4. Dla zabudowy plan ustala: 

1) powierzchniň zabudowy – nieprzekracza-
jņcņ 15% powierzchni działki; 

2) powierzchniň biologicznie czynnņ – nie 
mniejsza niŐ 70% powierzchni działki; 

3) wysokoŌń budynków – nieprzekraczajņcņ 
13,0m; 

4) szerokoŌń elewacji frontowej – nieprze-
kraczajņcņ 50,0m; 

5) formň dachów – według rozwiņzaŊ in-
dywidualnych. 

5. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci: 

1) wielkoŌń nowych działek – nie mniejsze 
niŐ 3000m2; 

2) szerokoŌń frontów nowych działek – nie 
mniejszņ niŐ 50,0m; 

3) wydzielana działka musi posiadań dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ; 

4) minimalna szerokoŌń wydzielanych dróg 
wewnňtrznych 10,0m; 

5) kņt połoŐenia granic nowych działek w 
stosunku do pasów ulic – prostopadły do 
granicy frontowej działki lub równoległy 
do granicy z działkņ sņsiedniņ. 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ terenów i dzia-
łek z przylegajņcych ulic lokalnych i dojaz-
dowych. 

7. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

8. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki. 

9. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. 

10. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 
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1) A 1 – 2US - zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17. 

§ 36. 

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem USR, 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny sportu i rekreacji ekstensywne. 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji sieci 
napowietrznych i podziemnych infrastruktu-
ry technicznej oraz zbiorników wodnych. 

3. Ustala siň: 

1) zmianň sposobu uŐytkowania rolnego na 
uŐytkowanie jako tereny sportu i rekre-
acji; 

2) moŐliwoŌń zachowania rolniczego uŐyt-
kowania terenu do czasu zagospodaro-
wania zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym. 

4. W ramach urzņdzenia terenu jako terenu 
sportu i rekreacji ustala siň: 

1) lokalizacjň obiektów budowlanych i 
urzņdzeŊ zwiņzanych ze sportem, rekre-
acjņ i spňdzaniem wolnego czasu tj. pola 
golfowe, trasy do jazdy konnej oraz 
obiektów hotelowych i gastronomicz-
nych, przy czym lokalizacja budynków 
dopuszczalna jest wyłņcznie w granicach 
wyznaczonych stref lokalizacji zabudo-
wy, oznaczonych na rysunku; 

2) wprowadzenie nasadzeŊ zieleniņ ozdob-
nņ w formie kňp, przy jednoczesnym za-
chowaniu otwartego charakteru prze-
strzeni; 

3) zachowanie 90% powierzchni terenu jako 
powierzchni biologicznie czynnej. 

5. Dla zabudowy w granicach strefy lokalizacji 
zabudowy ustala siň: 

1) powierzchniň zabudowy – nieprzekracza-
jņcņ 20% powierzchni działki w granicach 
strefy; 

2) wysokoŌń budynków – nieprzekraczajņcņ 
12,0m; 

3) szerokoŌń elewacji frontowej – nieprze-
kraczajņcņ 30,0m; 

4) forma dachów – dachy dwu lub cztero-
spadowe; 

5) spadki dachów – 25° do 45°; 

6) kierunek głównej kalenicy dachu - rów-
noległy lub prostopadły do granicy z 
działkņ sņsiedniņ. 

6. W przypadku zachowania rolniczego uŐyt-
kowania terenów obowiņzujņ odpowiednio 
warunki zawarte w § 40 ust. 3 i 5. 

7. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci 
ustala siň: 

1) wielkoŌń nowych działek – nie mniejsze 
niŐ 3000m2; 

2) szerokoŌń frontów nowych działek - nie 
mniejsza niŐ 35,0m; 

3) wydzielana działka musi posiadań dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ; 

4) minimalna szerokoŌń wydzielanych dróg 
wewnňtrznych 8,0m; 

5) kņt połoŐenia granic nowych działek w 
stosunku do pasów ulic – prostopadły do 
granicy frontowej działki lub równoległy 
do granicy z działkņ sņsiedniņ. 

8. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

9. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki. 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ terenów z dróg 
przyległych z wyłņczeniem moŐliwoŌci ob-
sługi z terenów dróg głównych ruchu przy-
Ōpieszonego (KDGP). Obsługa terenów rol-
niczych i zieleni urzņdzonej z terenu dróg 
głównych ruchu przyŌpieszonego (KDGP) 
moŐliwa jedynie z dróg serwisowych zloka-
lizowanych w ich korytarzach drogowych. 

11. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17. 

12. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów: 

1) A 2–10USR - zwiņzane z ochronņ grun-
tów zmeliorowanych, zgodnie z § 12,  
pkt 8 – 10; 

2) A 5–6 USR - zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17; 

3) A 5–9 USR - zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 
ust. 18; 

4) A 1–3 USR i A 10 USR - zwiņzane ze stre-
fņ Ōcisłej ochrony archeologicznej, zgod-
nie z § 13 ust. 19; 

5) A 1–3 USR i A 10 USR - zwiņzane ze stre-
fņ ochrony stanowisk archeologicznych, 
zgodnie z § 13 ust. 20. 
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§ 37. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UTR, 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny usług turystyki i rekreacji. 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji obiektów 
usług gastronomicznych, hotelowych i in-
nych zwiņzanych z rozrywkņ i wypoczynkiem 
oraz obiektów opieki zdrowotnej. 

3. Dla zabudowy plan ustala: 

1) powierzchniň zabudowy – nieprzekracza-
jņcņ 15% powierzchni działki; 

2) powierzchniň biologicznie czynnņ – nie 
mniejsza niŐ 60% powierzchni działki; 

3) wysokoŌń budynków – nieprzekraczajņcņ 
13,0m; 

4) szerokoŌń elewacji frontowej – nieprzekra-
czajņca 50,0m; 

5) forma dachów – według rozwiņzaŊ indy-
widualnych. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci: 

1) wielkoŌń nowych działek – nie mniejsze 
niŐ 3000m2; 

2) szerokoŌń frontów nowych działek - nie 
mniejszņ niŐ 50,0m; 

3) wydzielana działka musi posiadań dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ; 

4) minimalna szerokoŌń wydzielanych dróg 
wewnňtrznych 10,0m; 

5) kņt połoŐenia granic nowych działek w 
stosunku do pasów ulic – prostopadły do 
granicy frontowej działki lub równoległy 
do granicy z działkņ sņsiedniņ. 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala siň 
obsługň terenów z przyległych ulic dojazdo-
wych. 

6. Dla czňŌci terenu oznaczonego symbolem  
A 1UTR obowiņzujņ ograniczenia zwiņzane z 
ochronņ gruntów zmeliorowanych zgodnie z 
§ 12 pkt 8–10. 

§ 38. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem PU 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów i usług. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie terenów na 
obiekty towarzyszņce zabudowie produk-
cyjnej, usługowej, składom i magazynom: 
tereny zieleni urzņdzonej wraz z obiektami 
małej architektury i urzņdzeniami rekreacyj-
nymi, obiekty infrastruktury technicznej 
zwiņzane z obsługņ terenu, parkingi. 

3. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji masz-
tów telefonii komórkowej, wieŐ i masztów 
radiokomunikacyjnych oraz radionawiga-
cyjnych z zachowaniem wymogów przepi-
sów odrňbnych. 

4. Dopuszcza siň realizacjň w granicach działki 
zabudowy mieszkaniowej lub pomieszczeŊ 
mieszkalnych w budynkach produkcyjnych i 
usługowych wyłņcznie dla potrzeb właŌci-
ciela zakładu, przy czym powierzchnia uŐyt-
kowa pomieszczeŊ zwiņzanych funkcjņ 
mieszkalnņ nie moŐe przekraczań 30% ogól-
nej powierzchni uŐytkowej zabudowy na 
działce. 

5. Dla terenu D 3PU dopuszcza siň zachowanie 
i rozbudowň istniejņcej zabudowy mieszka-
niowej oraz zabudowy zwiņzanej z rolnic-
twem, przy zachowaniu wskaŎników doty-
czņcych kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu okreŌlonych w ust. 6. 

6. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji zabu-
dowy zwiņzanej z obsługņ wjazdu i wejŌcia 
na teren zakładu, o powierzchni zabudowy 
nieprzekraczajņcej 40,0m², wykraczajņcej 
przed wyznaczonņ liniň zabudowy na dział-
ce. WysokoŌń takich budynków nie powinna 
przekraczań 7,0m. 

7. WskaŎniki dotyczņce kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu okreŌla ta-
bela: 

 

Oznaczenie 
terenu na 

rysunku planu 

Maksymalny 
udział po-
wierzchni 
zabudowy 

w powierzchni 
działki [%] 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 
czynna [%] 

Charakter 
budynków 1) 

Maksymalna 
wysokoŌń 

budynków [m] 

Forma 
dachu 2) 

Spadki 
dachów 

[º] 3) 

Kierunek 
kalenicy 4) 

Maksymalna 
szerokoŌń 
elewacji 

frontowej 
budynku [m] 

Maksymalna 
wysokoŌń 
budynków 

gospodarczych 
i garaŐowych [m] 

Warunki 
lokalizacji 
garaŐy i 

budynków 
gospodar-
czych 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

A 1PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 A, B 30 7 W 

A 2PU 60 10 W 12 D, Cz, P 15 – 35 C, D 30 7 W 

A 3PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 A, B 25 7 W 

A 4PU 50 20 W 12 D, Cz, P 15 – 35 C, D 35 7 W 

A 5PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 A, B 25 7 W 

A 6PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 C, D 25 7 W 

A 7PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 A, B, C, D 25 7 W 

A 8PU 15 50 W 9 D, Cz, P 15 – 35 A, B 30 6 W 

A 9PU 15 50 W 9 D, Cz, P 15 – 35 A, B 30 6 W 

A 10PU 15 50 W 9 D, Cz, P 15 – 35 A, B 30 6 W 
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A 11PU 15 40 W 9 D, Cz, P 15 – 35 A, B 30 6 W 

C 1PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 A, B 30 7 W 

D 1PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 A, B 35 7 W 

D 2PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 C, D 30 7 W 

D 3PU 50 20 W 10 D, Cz, P 15 – 35 C, D 32 7 W 

 

1) Charakter budynków: W – wolnostojņce. 

2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – 
czterospadowy, P – płaski; 

3) Spadki dachów – dla dachów płaskich 
nie okreŌla siň. 

4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do 
granicy frontowej działki, lub w przypad-
ku, gdy granica frontowa działki wyty-
czona jest po łuku, do jej stycznej, B – 
równoległy do granicy frontowej działki, 
lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej 
stycznej, C – prostopadły do granicy z 

działkņ sņsiedniņ, D – równoległy do 
granicy z działkņ sņsiedniņ. Dla dachów 
płaskich nie okreŌla siň. 

5) Warunki lokalizacji garaŐy i budynków 
gospodarczych: W – wolnostojņce, z 
moŐliwoŌciņ lokalizacji przy granicy 
działki. 

8. Dopuszcza siň przekroczenie wysokoŌci 
budynków okreŌlonych w ust. 6 w przypad-
ku uzasadnionym potrzebami technologicz-
nymi prowadzonej produkcji. 

9. Warunki w zakresie podziału nieruchomoŌci 
okreŌla tabela: 

 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna wielkoŌń  
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokoŌń 
frontów nowych działek [m] 

Kņt połoŐenia granic 
nowych działek1) 

A 1PU 1500 35 P 

A 2PU 2000 35 R, P 

A 3PU 2000 35 P 

A 4PU 3000 35 R 

A 5PU 1000 25 P 

A 6PU 1500 30 R 

A 7PU 2000 35 R, P 

A 8PU 2500 25 P 

A 9PU 2500 25 P 

A 10PU 2500 25 P 

A 11PU 2500 25 P, R 

C 1PU 1500 35 P, R 

D 1PU 3000 40 P,R 

D 2PU 1500 30 P, R 

D 3PU 1500 35 R 

 

1) Kņt połoŐenia granic nowych działek:  
R – równolegle do granic działek istnie-
jņcych, w przypadku, gdy granice wyty-
czone sņ po łuku, do ich stycznej, P – 
prostopadle do pasa drogowego, w 
przypadku, gdy pas drogowy wytyczony 
jest po łuku, do jego stycznej. 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň: 

1) obsługň komunikacyjnņ terenów i działek 
z przylegajņcych ulic zbiorczych, lokal-
nych, dojazdowych, publicznych ciņgów 
pieszych oraz wydzielonych w granicach 
terenów dróg wewnňtrznych z zastrzeŐe-
niem, iŐ naleŐy dņŐyń do zapewnienia 
bezpoŌredniej obsługi działek i terenów z 
terenów dróg klasy niŐszej; 

2) dla kaŐdej z istniejņcych i projektowa-
nych działek dopuszcza siň urzņdzenie 
wyłņcznie jednego zjazdu z drogi pu-
blicznej; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami A 2-3PU, A 8PU i  
A 11PU wprowadza siň zakaz bezpoŌred-
niej obsługi komunikacyjnej z drogi 
głównej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem A 2KDG; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami A 8PU i A 11PU do-
puszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrz-
nych przylegajņcych bezpoŌrednio do 
pasa drogi głównej, oznaczonej symbo-
lem A 2KDG, pod warunkiem zapewnie-
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nia im powiņzania z projektowanņ drogņ 
lokalnņ, oznaczonņ symbolem A 13KDL. 

11. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

12. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki lub 
do sieci kanalizacji deszczowej. 

13. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17. 

14. Dla czňŌci terenów oznaczonych symbolami 
A 1–2PU, A 4PU, A 8–11PU, D 1PU, D 3PU 
obowiņzujņ ograniczenia zwiņzane z ochro-
nņ gruntów zmeliorowanych, zgodnie z 
§ 12, pkt 8–10 uchwały. 

15. W czňŌci terenów oznaczonych symbolami 
A 2–4PU, A 9PU i A 10PU, w miejscu ozna-
czonym na rysunku planu, lokalizuje siň 
strefň zieleni urzņdzonej, w granicach której 
obowiņzuje urzņdzenie terenu jako zielone-
go z ograniczeniem utwardzania na-
wierzchni do niezbňdnej dla zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej działek oraz lokali-
zacji zabudowy zwiņzanej z obsługņ wjazdu 
i wejŌcia na teren zakładu. 

16. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 1–2PU - zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 
ust. 19; 

2) A 7PU oraz czňŌci terenów A 5-6PU – 
zwiņzane ze strefņ ochrony otoczenia 
cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6; 

3) A 1–2PU - zwiņzane ze strefņ ochrony 
stanowisk archeologicznych, zgodnie z 
§ 13 ust. 20; 

4) A 8–11PU - zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 
ust. 18. 

§ 39. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem PG plan 
ustala jako przeznaczenie tereny eksploatacji 
powierzchniowej. 

2. Ustala siň warunki prowadzenia eksploatacji i 
zagospodarowania terenu: 

1) eksploatacja kopaliny powinna byń pro-
wadzona zgodnie z wymogami przepisów 
odrňbnych dotyczņcych geologii i górnic-
twa (ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo 
geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 
228, poz. 1947 z póŎn. zm.); 

2) eksploatacjň złóŐ naleŐy prowadziń ze 
szczególnym uwzglňdnieniem konieczno-
Ōci ochrony cennych wartoŌci przyrodni-
czych, zasobów naturalnych oraz ograni-
czenia uciņŐliwoŌci dla terenów sņsied-
nich; 

3) prowadzenie robót eksploatacyjnych w 
sposób dostosowany do warunków geo-
logiczno-górniczych i wyposaŐenia tech-
nicznego, tak by były zachowane odpo-
wiednie parametry: wysokoŌń skarp eks-
ploatacyjnych, szerokoŌń półek roboczych, 
kņt nachylenia skarp i zboczy stałych i ro-
boczych – zapewniajņce bezpieczeŊstwo 
geotechniczne, bezpieczeŊstwo zatrudnio-
nej złogi i bezpieczeŊstwo ruchu zakładu 
górniczego; 

4) zachowań pasy ochronne wzdłuŐ dróg, 
granic działek sņsiednich o szerokoŌci nie 
mniejszej niŐ 6,0m; 

5) przedsiňbiorca zobowiņzany jest do po-
stňpowania z masami ziemnymi, usuwa-
nymi lub przemieszczanymi w zwiņzku z 
eksploatacjņ kopaliny, zgodnie z wymo-
gami przepisów odrňbnych dotyczņcych 
gospodarowania odpadami (ustawy o od-
padach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 
62, poz. 628 z póŎn. zm.); 

6) zakaz lokalizacji zabudowy w obszarze 
górniczym z dopuszczeniem realizacji 
obiektów i urzņdzeŊ bezpoŌrednio zwiņza-
nych z eksploatacjņ kopalin; 

7) dopuszcza siň w granicach obszaru górni-
czego lokalizacjň: 

a) budynków z pomieszczeniami socjal-
nymi i sanitarnymi, 

b) punktu naprawy sprzňtu, 

c) urzņdzeŊ zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ, wodň, odprowadzenie Ōcieków 
sanitarnych, przemysłowych, wód 
opadowych i nieczystoŌci stałych. 

3. Po zakoŊczeniu eksploatacji kruszywa teren 
naleŐy zrekultywowań. Ustala siň leŌny lub 
wodny kierunek rekultywacji. 

4. Dla zabudowy plan ustala dostosowanie 
formy, skali obiektów oraz intensywnoŌci 
wykorzystania terenu do potrzeb technolo-
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gicznych, udokumentowanych programem 
funkcjonalnym. 

5. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci: 

1) wielkoŌń nowych działek – nie mniejsze 
niŐ 3000m2; 

2) szerokoŌń frontów nowych działek - nie 
mniejsza niŐ 50,0m; 

3) wydzielana działka musi posiadań dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ; 

4) minimalna szerokoŌń wydzielanych dróg 
wewnňtrznych 10,0m; 

5) kņt połoŐenia granic nowych działek w 
stosunku do pasów ulic – prostopadły do 
granicy frontowej działki lub równoległy 
do granicy z działkņ sņsiedniņ. 

6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach wewnňtrz-
nych, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 18. 

7. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki. 

8. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3. 

§ 40. 

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem I plan 
ustala jako przeznaczenie tereny infrastruk-
tury technicznej. 

2. Dopuszcza przeznaczenie terenów na obiek-
ty towarzyszņce zabudowie infrastruktury 
technicznej: tereny zieleni urzņdzonej, par-
kingi, obiekty administracyjno-socjalne. 

3. W czňŌci terenu oznaczonego symbolem C 
1I, w miejscu oznaczonym na rysunku pla-
nu, lokalizuje siň strefň zieleni urzņdzonej, w 
granicach której obowiņzuje urzņdzenie te-
renu jako zielonego z ograniczeniem utwar-
dzania nawierzchni do niezbňdnej dla za-
pewnienia obsługi komunikacyjnej działek. 

4. W czňŌci terenu oznaczonego symbolem 
D1I lokalizuje siň podczyszczalniň wód opa-
dowych. 

5. Dla zabudowy plan ustala: 

1) powierzchniň zabudowy – nieprzekracza-
jņcņ 15% powierzchni działki; 

2) powierzchniň biologicznie czynnņ – nie 
mniejsza niŐ 60% powierzchni działki; 

3) wysokoŌń budynków – nieprzekraczajņ-
ca13,0m; 

4) szerokoŌń elewacji frontowej – nieprze-
kraczajņca 50,0m; 

5) forma dachów – dachy dwu i czterospa-
dowe lub dachy płaskie; 

6) spadki dachów, w przypadku zastoso-
wania dachów spadzistych – 15° do 30°; 

7) kierunek głównej kalenicy dachu – rów-
noległy lub prostopadły do granicy fron-
towej działki. 

6. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci 
ustala siň: 

1) dostosowanie parametrów działek do 
potrzeb technologicznych; 

2) wydzielana działka musi posiadań dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ; 

3) minimalna szerokoŌń wydzielanych dróg 
wewnňtrznych 10,0m; 

4) kņt połoŐenia granic nowych działek w 
stosunku do pasów ulic – prostopadły do 
granicy frontowej działki lub równoległy 
do granicy z działkņ sņsiedniņ. 

7. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

8. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki lub 
do sieci kanalizacji deszczowej. 

9. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17. 

10. W czňŌci terenu oznaczonego symbolem D 
1I, w miejscu oznaczonym na rysunku pla-
nu, lokalizuje siň strefň zieleni urzņdzonej, w 
granicach której obowiņzuje urzņdzenie te-
renu jako zielonego z ograniczeniem utwar-
dzania nawierzchni do niezbňdnej dla za-
pewnienia obsługi komunikacyjnej działek. 

11. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 1I - zwiņzane ze strefņ Ōcisłej ochrony 
archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19; 

2) A 2I - zwiņzane ze strefņ ochrony krajo-
brazu K, zgodnie z § 13 ust. 17; 
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3) A 3I – zwiņzane ze strefņ ochrony krajo-
brazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 
18; 

4) A 3I i C 1I - zwiņzane z ochronņ gruntów 
zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt  
8–10. 

§ 41. 

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem R 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny rolnicze. 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji sieci 
napowietrznych i podziemnych infrastruktu-
ry technicznej, elektrowni wiatrowych, 
zbiorników wodnych oraz zalesieŊ na gle-
bach klasy V i VI. 

3. Ustala siň: 

1) zachowanie rolniczego uŐytkowania te-
renu; 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń rozbudowy ist-
niejņcych siedlisk oraz realizacjň nowej 
zabudowy zagrodowej, obiektów pro-
dukcji rolnej oraz obiektów zwiņzanych z 
obsługņ rolnictwa, przy spełnieniu na-
stňpujņcych warunków: 

a) wielkoŌń gospodarstwa, w ramach 
którego dopuszczalna jest realizacja 
nowej zabudowy – nie mniejsza niŐ 
8,0 ha; 

b) wielkoŌń działki – nie mniejsza niŐ 
1,0ha, 

c) wielkoŌń siedliska lub terenu zwiņza-
nego z obiektem produkcyjnym nie 
powinna przekraczań 5000 m². 

4. Dla terenów oznaczonych symbolami: A 4–
10R i A 12R ustala siň zakaz zabudowy w 
strefie o szerokoŌci 30m od istniejņcego 
cieku (w kaŐdņ stronň). 

5. Dla zabudowy plan ustala: 

1) powierzchniň zabudowy – nieprzekracza-
jņcņ 30% powierzchni terenu wydzielo-
nego siedliska lub terenu zwiņzanego z 
obiektem produkcyjnym; 

2) powierzchniň biologicznie czynnņ – nie 
mniejszņ niŐ 60% powierzchni terenu 
wydzielonego siedliska lub terenu zwiņ-
zanego z obiektem produkcyjnym; 

3) wysokoŌń zabudowy – nieprzekraczajņcņ 
10,0m; 

4) szerokoŌń elewacji frontowej – nieprze-
kraczajņcņ 40,0m; 

5) forma dachów – dachy dwu i czterospa-
dowe lub dachy płaskie; 

6) spadki dachów, w przypadku zastoso-
wania dachów spadzistych – 20° do 40°; 

7) kierunek głównej kalenicy dachu – rów-
noległy lub prostopadły do granicy fron-
towej działki. 

6. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci 
ustala siň: 

1) wielkoŌń nowych działek – nie mniejsze 
niŐ 3000m2; 

2) szerokoŌń frontów nowych działek - nie 
mniejsza niŐ 35,0m; 

3) wydzielana działka musi posiadań dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ; 

4) minimalna szerokoŌń wydzielanych dróg 
wewnňtrznych 10,0m; 

5) kņt połoŐenia granic nowych działek w 
stosunku do pasów ulic – prostopadły do 
granicy frontowej działki lub równoległy 
do granicy z działkņ sņsiedniņ. 

7. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych, zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

8. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki. 

9. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ terenów z dróg 
przyległych z wyłņczeniem moŐliwoŌci ob-
sługi z terenów dróg głównych ruchu przy-
Ōpieszonego (KDGP). Obsługa terenów rol-
niczych z terenu dróg głównych ruchu przy-
Ōpieszonego (KDGP) moŐliwa jedynie z dróg 
serwisowych zlokalizowanych w ich koryta-
rzach drogowych. 

10. Miejsca postojowe ustala siň w granicach 
działek lub terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17. 

11. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 2R, A 4–12R, B 1–3R, C 1–7R, D 1–7R - 
zwiņzane z ochronņ gruntów zmelioro-
wanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10; 
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2) C 1R – zwiņzane ze strefņ ochrony oto-
czenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6; 

3) A 1–3R – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 
ust. 19; 

4) A 2R, A 4R, A 10R, D 2R - zwiņzane ze 
strefņ ochrony stanowisk archeologicz-
nych, zgodnie z § 13 ust. 20; 

5) D 1R, D 3–4R - zwiņzane ze strefņ bezpie-
czeŊstwa linii napowietrznej 110kV, 
zgodnie z § 19 ust. 2; 

6) C 2–3R, C 5–7R, D 2R i D 5R - zwiņzane ze 
strefņ bezpieczeŊstwa ropociņgu, zgod-
nie z § 22 ust. 2; 

7) D 1R, D 3–4R - zwiņzane ze strefņ bezpie-
czeŊstwa gazociņgu, zgodnie z § 21  
ust. 2. 

§ 42. 

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem RZL 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny rolnicze do zalesienia. 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji sieci na-
powietrznych i podziemnych infrastruktury 
technicznej, elektrowni wiatrowych oraz 
zbiorników wodnych. 

3. Ustala siň: 

1) zmianň sposobu uŐytkowania rolnego na 
uŐytkowanie leŌne; 

2) nasadzenia naleŐy wprowadzań nie bliŐej 
niŐ 3,0m od granicy z działkņ pozostajņcņ 
w uŐytkowaniu rolniczym; 

3) po wprowadzeniu zalesienia obowiņzuje 
prowadzenie gospodarki leŌnej w zakresie 
niezbňdnym dla utrzymania właŌciwych 
warunków ekologicznych i wartoŌci uŐyt-
kowej, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) moŐliwoŌń zachowania rolniczego uŐyt-
kowania terenu; 

5) nie dopuszcza siň moŐliwoŌci realizacji 
nowej zabudowy. 

4. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci 
ustala siň podział zgodnie z wymogami prze-
pisów odrňbnych. 

5. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci 
zagospodarowania terenów i kształtowania 
zabudowy: 

1) A 1RZL i D 1–2RZL – zwiņzane z ochronņ 
gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, 
pkt 8–10; 

2) A 1RZL – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej ochro-
ny archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19; 

3) A 1RZL – zwiņzane ze strefņ ochrony sta-
nowisk archeologicznych, zgodnie § 13 
ust. 20. 

§ 43. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZP 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny zieleni urzņdzonej. 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji zabudo-
wy towarzyszņcej: obiektów małej architek-
tury i urzņdzeŊ rekreacyjnych oraz sieci i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu A 2ZP dopuszcza siň moŐliwoŌń: 

1) zagospodarowanie terenu na tereny 
usług oŌwiaty. W przypadku zagospoda-
rowania terenu na tereny usług oŌwiaty 
obowiņzujņ odpowiednio warunki zawar-
te w § 33; 

2) lokalizacji parkingu dla obsługi sņsied-
nich terenów. 

4. Dla terenów A 6ZP i C 1ZP ustala siň moŐli-
woŌń lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej zwiņzanej ŌciŌle z obsługņ i uzu-
pełnieniem usług kultury. Odpowiednio dla 
terenu A 7ZP terenu A 1UK, dla terenu C 
1ZP terenu C 1UK. 

5. Dla terenu D 2ZP dopuszcza siň moŐliwoŌń 
lokalizacji zabudowy, w wyznaczonej na ry-
sunku planu, strefie lokalizacji zabudowy. 

6. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 3, plan 
ustala: 

1) powierzchniň zabudowy – nieprzekracza-
jņcņ 10% powierzchni działki; 

2) wysokoŌń budynków – nieprzekraczajņcņ 
10,0m; 

3) szerokoŌń elewacji frontowej – nieprze-
kraczajņcņ: 

a) dla terenów A 2ZP i A 6ZP – 50,0m, 

b) dla terenów C 1ZP i D 2ZP – 30,0m; 

4) forma dachów - dachy dwu lub cztero-
spadowe; 

5) spadki dachów - 25° do 45°; 

6) kierunek głównej kalenicy dachu - rów-
noległy lub prostopadły do granicy fron-
towej działki. 

7. Plan ustala: 

1) powierzchniň biologicznie czynnņ nie 
mniejszņ niŐ 85% powierzchni terenu; 
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2) zakaz realizacji reklam wielkoformato-
wych; 

3) nie dopuszcza siň dokonywania podziału 
nieruchomoŌci. 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ terenów z dróg 
przyległych. Dla terenu A 6ZP dopuszcza siň 
obsługň komunikacyjnņ poprzez teren pu-
blicznego placu A 1KDD. 

9. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturň 
technicznņ ze zbiorczych systemów, zlokali-
zowanych w przylegajņcych istniejņcych i 
projektowanych ulicach i drogach we-
wnňtrznych zgodnie z warunkami okreŌlo-
nymi w § 18. 

10. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych na powierzchnie 
biologicznie czynne w granicach działki. 

11. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwo-
Ōci zagospodarowania terenów i kształto-
wania zabudowy: 

1) A 9ZP, A 11ZP, B 1ZP, B 2ZP, C 1ZP - 
zwiņzane z ochronņ gruntów zmelioro-
wanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10; 

2) A 6ZP - zwiņzane z kształtowaniem ob-
szaru przestrzeni publicznej, zgodnie z 
§ 10 ust. 2; 

3) A 8ZP - zwiņzane ze strefņ ochrony oto-
czenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6; 

4) A 12ZP, B 1ZP, D 1 – 2ZP - zwiņzane ze 
strefņ Ōcisłej ochrony konserwatorskiej, 
zgodnie z § 13 pkt 7; 

5) D 1 – 2ZP - zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony konserwatorskiej, zgodnie z 
§ 13 pkt 9; 

6) A 6 – 7ZP - zwiņzane ze strefņ ochrony 
konserwatorskiej historycznego układu 
przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11; 

7) A 8ZP - zwiņzane ze strefņ ochrony par-
celacji P1, zgodnie z § 13 ust. 13; 

8) A 2ZP, A 9 – 10ZP - zwiņzane ze strefņ 
Ōcisłej ochrony archeologicznej, zgod-
nie z § 13 ust. 19; 

9) D 2ZP - zwiņzane ze strefņ ochrony sta-
nowisk archeologicznych, zgodnie z 
§ 13 ust. 20; 

10) A 6ZP, A 12ZP, B 1ZP, C 1ZP i D 2ZP - 
zwiņzane z ochronņ obiektów zabytko-
wych, zgodnie z § 13 ust. 22 i ust. 24. 

 

§ 44. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZC plan 
ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny 
cmentarzy. 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji zabudo-
wy towarzyszņcej terenom cmentarzy: urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, niezbňdnych 
obiektów kubaturowych, zwiņzanych z pod-
stawowym przeznaczeniem terenów, np. ka-
plica, dom pogrzebowy itp. oraz dojazdów i 
parkingów. 

3. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci 
zagospodarowania terenów i kształtowania 
zabudowy: 

1) C 1ZC - zwiņzane z ochronņ gruntów zme-
liorowanych zgodnie z § 12, pkt 8-10; 

2) A 1 ZC i C 1ZC - zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 
ust. 6; 

3) A 1ZC i C 1ZC - zwiņzane z ochronņ obiek-
tów zabytkowych zgodnie z § 13 ust. 24. 

§ 45. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL plan 
ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny 
lasów. 

2. Ustala siň prowadzenie gospodarki leŌnej w 
zakresie niezbňdnym dla utrzymania właŌci-
wych warunków ekologicznych i wartoŌci 
uŐytkowej, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

3. Nie dopuszcza siň moŐliwoŌci realizacji zabu-
dowy, z wyjņtkiem obiektów i urzņdzeŊ do-
puszczonych do lokalizacji na terenach le-
Ōnych zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem A 1ZL obowiņzujņ ograniczenia w 
moŐliwoŌci zagospodarowania terenów zwiņ-
zane: 

1) z ochronņ gruntów zmeliorowanych, 
zgodnie z § 12, pkt 8-10; 

2) ze strefņ Ōcisłej ochrony archeologicznej, 
zgodnie z § 13 ust. 19. 

§ 46. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem W plan 
ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny 
wód powierzchniowych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň: 

1) moŐliwoŌń lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ 
zwiņzanych z piňtrzeniem i retencjonowa-
niem wód; 
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2) obowiņzek umoŐliwienia dostňpu dla pro-
wadzenia prac konserwacyjnych; 

3) zakaz realizacji urzņdzeŊ nie zwiņzanych z 
gospodarkņ wodnņ. 

§ 47. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KD plan 
ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny 
placów publicznych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň zintegrowanņ przestrzeŊ ogólnodostňpnņ, 
obejmujņcņ m.in. rozwiņzania komunikacji 
pieszej, parkingi, zieleŊ, przystanki komuni-
kacji zbiorowej i taxi. 

3. Dla terenu A 1KD dopuszcza siň lokalizacjň, w 
miejscu istniejņcego przystanku, budowň 
nowego obiektu łņczņcego funkcjň przystan-
ku, handlowo-usługowe oraz szaletu publicz-
nego. Forma obiektu powinna nawiņzywań 
do historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie skali i ukształtowania bryły budynku. 
Powierzchnia zabudowy nie powinna prze-
kraczań 30 m². 

4. Dla terenu A 2KD dopuszcza siň lokalizacjň 
obiektu szaletu publicznego. Powierzchnia 
zabudowy nie powinna przekraczań 30m². 

5. Dla terenów obowiņzujņ ograniczenia w moŐ-
liwoŌci zagospodarowania terenów i kształ-
towania zabudowy: 

1) A 1 KD – zwiņzane z kształtowaniem ob-
szaru przestrzeni publicznej, zgodnie z 
§ 10 ust. 2; 

2) A 1 KD i A 2KD – zwiņzane ze strefņ 
ochrony historycznego układu przestrzen-
nego, zgodnie z § 13 ust.11. 

§ 48. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDGP 
plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg 
publicznych - ulic głównych ruchu przyŌpie-
szonego. 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne dróg zgodne z wy-
mogami przepisów odrňbnych; 

3) lokalizacjň dróg serwisowych dla obsługi 
komunikacyjnej terenów rolnych niepo-
siadajņcych innego dostňpu do drogi pu-
blicznej; 

4) lokalizacjň nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

5) zakaz bezpoŌredniej obsługi komunikacyj-
nej przylegajņcych terenów i działek. Za-
kaz nie dotyczy obiektów usługowych 
zwiņzanych z obsługņ drogi, tj. stacje pa-
liw z usługami towarzyszņcymi. 

3. Na terenach ulic dopuszcza siň lokalizacjň 
form reklamowych w zgodzie z przepisami o 
drogach publicznymi pod warunkiem uzy-
skania pozytywnej opinii zarzņdcy drogi. 

4. Dopuszcza siň realizacjň ekranów akustycz-
nych, w przypadku, gdy wystņpi koniecznoŌń 
ograniczenia oddziaływania akustycznego 
drogi na tereny z niņ sņsiadujņce. 

5. Dla terenów lub czňŌci terenów oznaczonych 
symbolami: A 1KDGP, B 1KDGP i C1KDGP 
obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci zago-
spodarowania zwiņzane z ochronņ gruntów 
zmeliorowanych zawarte w § 12, pkt 8-10. 

§ 49. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDG 
plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg 
publicznych - ulic głównych. 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne dróg zgodne z wy-
mogami przepisów odrňbnych; 

3) lokalizacjň nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

4) zakaz bezpoŌredniej obsługi komunikacyj-
nej przylegajņcych terenów i działek. Za-
kaz nie dotyczy: 

a) obiektów usługowych zwiņzanych z 
obsługņ drogi, tj. stacje paliw z usłu-
gami towarzyszņcymi, 

b) istniejņcych zjazdów na działki w grani-
cach terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczo-
nych symbolami A 2MNR, A 3MNR, te-
renów rolnych i zieleni urzņdzonej, 
oznaczonych symbolami A 1 – 3USR, A 
8USR, A 10USR oraz terenów rolnych, 
oznaczonych symbolami A 2 – 3R. 

5) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych 
zjazdów do czasu zapewnienia dojazdu do 
działek z dróg o niŐszej klasie. 

3. Na terenach ulic dopuszcza siň lokalizacjň 
form reklamowych w zgodzie z przepisami o 
drogach publicznymi pod warunkiem uzy-
skania pozytywnej opinii zarzņdcy drogi. 
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4. Dopuszcza siň realizacjň ekranów akustycz-

nych, w przypadku, gdy wystņpi koniecznoŌń 
ograniczenia oddziaływania akustycznego 
drogi na tereny z niņ sņsiadujņce. 

5. Dla terenów lub czňŌci terenów obowiņzujņ 
ograniczenia w moŐliwoŌci zagospodarowa-
nia terenów: 

1) A 1KDG i A 2KDG – zwiņzane ze strefņ Ōci-
słej ochrony archeologicznej, zgodnie z 
§ 13 ust. 19; 

2) A 2KDG – zwiņzane z ochronņ gruntów 
zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10; 

3) A 2KDG – zwiņzane ze strefņ ochrony sta-
nowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 
ust. 20; 

4) D 1KDG – zwiņzane ze strefņ bezpieczeŊ-
stwa linii napowietrznej 110kV, zgodnie z 
§ 19 ust. 2; 

5) D 1KDG – zwiņzane ze strefņ bezpieczeŊ-
stwa ropociņgu, zgodnie z § 22 ust. 2; 

6) D 1KDG – zwiņzane ze strefņ bezpieczeŊ-
stwa gazociņgu, zgodnie z § 21 ust. 2. 

§ 50. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDZ 
plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg 
publicznych - ulic zbiorczych. 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne dróg zgodne z wy-
mogami przepisów odrňbnych; 

3) lokalizacjň nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

4) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek, z zastrzeŐeniem, iŐ jeŌli to 
moŐliwe naleŐy zapewniń obsługň komu-
nikacyjnņ działkom lub terenom z terenów 
dróg klasy niŐszej. 

3. Na terenach ulic dopuszcza siň lokalizacjň 
form reklamowych w zgodzie z przepisami o 
drogach publicznymi pod warunkiem uzy-
skania pozytywnej opinii zarzņdcy drogi. 

4. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci 
zagospodarowania: 

1) A 4KDZ, A 8–9KDZ – zwiņzane z ochronņ 
gruntów zmeliorowanych zawarte w § 12, 
pkt 8-10; 

2) A 1 – 3KDZ – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony archeologicznej zawarte w § 13 
ust. 19. 

§ 51. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDL 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny dróg publicznych - ulic lokalnych. 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne dróg zgodne z wy-
mogami przepisów odrňbnych; 

3) lokalizacjň nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

4) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek. 

3. Dla terenów, oznaczonych symbolem  
A 6KDL, A 10KDL i A 12KDL obowiņzujņ usta-
lenia wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, zgodnie z § 10 ust. 2. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem A 5KDL 
ustala siň obowiņzek urzņdzenia miejsc po-
stojowych oraz wprowadzenia nasadzeŊ zie-
leniņ w miejscu poszerzenia drogi otoczone-
go terenami oznaczonymi symbolami  
A 10UMN i A 11UMN. 

5. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci 
zagospodarowania: 

1) A 1KDL, A 12–13KDL, A 15KDL, B 2–
3KDL, C 2–3KDL – zwiņzane z ochronņ 
gruntów zmeliorowanych, zgodnie z 
§ 12, pkt 8-10; 

2) A 10–11KDL, B 1KDL i C 1KDL – zwiņzane 
ze strefņ ochrony otoczenia cmentarzy, 
zgodnie z § 11 pkt 6; 

3) A 10KDL – zwiņzane z wyznaczonymi 
osiami widokowymi, zgodnie z § 11 pkt 7 
i 8; 

4) A 6KDL, A 10KDL i A 12KDL – zwiņzane z 
kształtowaniem obszaru przestrzeni pu-
blicznej, zgodnie z § 10 ust. 2; 

5) B 2KDL i C 1 – 3KDL – zwiņzane ze strefņ 
Ōcisłej ochrony konserwatorskiej zawarte 
w § 13 ust. 8; 

6) A 6KDL, A 10KDL i A 12KDL – zwiņzane 
ze strefņ ochrony konserwatorskiej histo-
rycznego układu przestrzennego, zgod-
nie z § 13 ust. 11; 
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7) A 4KDL i A 6KDL – zwiņzane ze strefņ 
ochrony parcelacji P2, zgodnie z § 13  
ust. 14; 

8) A 12KDL – zwiņzane ze strefņ ochrony 
parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15; 

9) A 12–13KDL – zwiņzane ze strefņ ochro-
ny krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17; 

10) A 13KDL – zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 
ust. 18; 

11) A 1 – 4KDL – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 
ust. 19; 

12) D 1KDL – zwiņzane ze strefņ ochrony 
stanowisk archeologicznych, zgodnie z 
§ 13 ust. 20; 

13) C 2KDL – zwiņzane ze strefņ bezpieczeŊ-
stwa ropociņgu, zgodnie z § 22 ust. 2. 

§ 52. 

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem KDD 
plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg 
publicznych - ulic dojazdowych. 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne dróg zgodne z wy-
mogami przepisów odrňbnych; 

3) lokalizacjň nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

4) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek, z zastrzeŐeniem, iŐ dņŐy 
siň do zapewnienia obsługi komunikacyj-
nej z terenów dróg klasy niŐszej. 

3. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci 
zagospodarowania: 

1) A 15–16KDD, A 36–38KDD, A 58KDD,  
A 68–73KDD, A 75–85KDD, A 87-93KDD, 
B 2-4KDD, B 8KDD, C 1–14KDD, D 1KDD, 
D 6–7KDD, D 9KDD, D 16KDD, D 20–
25KDD – zwiņzane z ochronņ gruntów 
zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt  
8-10; 

2) A 49–52KDD, A 56KDD, A 60–62KDD,  
A 68–69KDD, B 2KDD, C 1–3KDD – zwiņ-
zane ze strefņ ochrony otoczenia cmen-
tarzy, zgodnie z § 11 pkt 6; 

3) B 4KDD, B 8KDD, C 7–8KDD, D 10KDD – 
zwiņzane ze strefņ Ōcisłej ochrony kon-
serwatorskiej, zgodnie z 13 ust. 8; 

4) A 60–67KDD – zwiņzane ze strefņ ochro-
ny parcelacji P1, zgodnie z § 13 ust. 13; 

5) A 13–14KDD, A 50KDD – zwiņzane ze 
strefņ ochrony parcelacji P2, zgodnie z 
§ 13 ust. 14; 

6) A 59KDD – zwiņzane ze strefņ ochrony 
parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15; 

7) A 74–77KDD – zwiņzane ze strefņ ochro-
ny krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17; 

8) A 78–80KDD – zwiņzane ze strefņ ochro-
ny krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z 
§ 13 ust. 18; 

9) A 1–30KDD i A 81–89KDD – zwiņzane ze 
strefņ Ōcisłej ochrony archeologicznej, 
zgodnie z § 13 ust. 19; 

10) A 1KDD, A 4DKK, A 6KDD, A 83 – 84KDD, 
D 20KDD – zwiņzane ze strefņ ochrony 
stanowisk archeologicznych, zgodnie z 
§ 13 ust. 20; 

11) D 15KDD – zwiņzane ze strefņ bezpie-
czeŊstwa linii napowietrznej 110kV, 
zgodnie z § 19 ust. 2; 

12) C 10KDD, C 12KDD, C 14KDD – zwiņzane 
ze strefņ bezpieczeŊstwa ropociņgu, 
zgodnie z § 22 ust. 2; 

13) D 15 – 16KDD – zwiņzane ze strefņ bez-
pieczeŊstwa gazociņgu, zgodnie z § 21 
ust. 2. 

§ 53. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDX 
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe 
tereny publicznych ciņgów pieszo – jezdnych. 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń pasa w liniach rozgraniczajņ-
cych zgodnie z ustaleniami na rysunku 
planu; 

2) lokalizacjň nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

3) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek. 

3. Dla wymienionych poniŐej terenów lub ich 
czňŌci obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci 
zagospodarowania terenów i kształtowania 
zabudowy: 

1) A 1KDX, A 28KDX, C 1KDX, D 4KDX – 
zwiņzane z ochronņ gruntów zmelioro-
wanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10; 

2) A 20KDX, A 22KDX – zwiņzane ze strefņ 
ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z 
§ 11 pkt 6; 
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3) A 7KDX - zwiņzane z wyznaczonymi 
osiami widokowymi, zgodnie z § 11 pkt 7 
i 8; 

4) A 7–8KDX, A 20–23KDX – zwiņzane ze 
strefņ ochrony konserwatorskiej histo-
rycznego układu przestrzennego, zgod-
nie z § 13 ust. 11 uchwały; 

5) A 25 – 26KDX – zwiņzane ze strefņ 
ochrony parcelacji P1, zgodnie z § 13  
ust. 13; 

6) A 2–6KDX, A 12–16KDX – zwiņzane ze 
strefņ ochrony parcelacji P2, zgodnie z 
§ 13 ust. 14; 

7) A 24KDX – zwiņzane ze strefņ ochrony 
parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15; 

8) A 27KDX – zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17; 

9) A 28KDX – zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 
ust. 18; 

10) A 1–8KDX, A 30–31KDX – zwiņzane ze 
strefņ Ōcisłej ochrony archeologicznej, 
zgodnie z § 13 ust. 19. 

§ 54. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KX plan 
ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny 
publicznych ciņgów pieszych. 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacje naziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

3) dopuszcza siň w ciņgu pieszym prowadze-
nie ruchu rowerowego. 

3. Dla czňŌci terenu oznaczonego symbolem  
A 1KX obowiņzujņ ustalenia wynikajņce z po-
trzeb zwiņzanych z ochronņ gruntów zmelio-
rowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem A 2KX 
obowiņzujņ ograniczenia w moŐliwoŌci zago-
spodarowania terenów i kształtowania zabu-
dowy zwiņzane ze strefņ ochrony otoczenia 
cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6. 

§ 55. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW 
plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg 
wewnňtrznych. 

 

 

2. Plan ustala: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacjň nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

3) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek. 

3. Dla terenów lub czňŌci terenów obowiņzujņ 
ograniczenia w moŐliwoŌci zagospodarowa-
nia: 

1) A 4 – 6KDW oraz D 1 – 3KDW – zwiņzane z 
ochronņ gruntów zmeliorowanych, zgod-
nie z § 12, pkt 8-10; 

2) A 1 – 2KDW – zwiņzane ze strefņ Ōcisłej 
ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 
ust. 19; 

3) A 4KDW – zwiņzane ze strefņ ochrony kra-
jobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17; 

4) A 5 – 6KDW – zwiņzane ze strefņ ochrony 
krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 
ust. 18. 

Rozdział 4 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 56. 

1. Tracņ moc ustalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

1) terenu zabudowy mieszkaniowo – usłu-
gowej we wsi Bielsk, przyjňtego uchwałņ 
nr 221/XXVIII/1997 Rady Gminy w Biel-
sku z dnia 4 grudnia 1997r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 2/98, poz. 19); 

2) terenu zabudowy mieszkaniowej dz. Nr 
51/1 we wsi Bielsk, przyjňtego uchwałņ 
nr 258/XXXII/1998 Rady Gminy w Bielsku 
z dnia 27 maja 1998r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 6/98, poz. 76); 

3) terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Bielsk, przyjňtego uchwałņ nr 24/III/1998 
Rady Gminy w Bielsku z dnia 19 grudnia 
1998r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4/99, poz. 
21); 

4) terenu zabudowy mieszkaniowo - usłu-
gowej we wsi Bielsk, przyjňtego uchwałņ 
nr 25/III/1998 Rady Gminy w Bielsku z 
dnia 19 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 4/99, poz. 21); 
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5) terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Bielsk, przyjňtego uchwałņ nr 100/X/1999 
Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 paŎ-
dziernika 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
103/99, poz. 2563); 

6) terenu zabudowy przemysłowo - skła-
dowej w Bielsku połoŐonego na dział-
kach 125/14 i 125/15, przyjňtego uchwałņ 
nr 154/XVI/2000 Rady Gminy w Bielsku z 
dnia 26 sierpnia 2000r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 116/2000, poz. 1150); 

7) terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie, 
przyjňtego uchwałņ nr 169/XVIII/2000 
Rady Gminy w Bielsku z dnia 15 listopa-
da 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
151/2000, poz. 1435); 

8) terenu zabudowy mieszkaniowej w Biel-
sku połoŐonego na czňŌci działki nr 823/1 
pomiňdzy ulicami Broniewskiego i Klo-
nowņ, przyjňtego uchwałņ nr 
149/XV/2000 Rady Gminy w Bielsku z 
dnia 27 maja 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 81/2000, poz. 819); 

9) terenu zabudowy usługowej połoŐonej w 
Bielsku przy ul. DrobiŊskiej 33 na działce 
103/40, przyjňtego uchwałņ nr 
278/XXXII/2002 Rady Gminy w Bielsku z 
dnia 10 paŎdziernika 2002r. (Dz. Urz. 
Woj.Maz. Nr 278/2002, poz. 7536); 

10) terenu pod budownictwo usługowo – 
produkcyjne połoŐonego w Bielsku, przy-
jňtego uchwałņ nr 43/VI/2003 Rady Gmi-
ny w Bielsku z dnia 26 kwietnia 2003r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 176/2003, poz. 
4364); 

11) terenu zabudowy mieszkaniowej w Biel-
sku, przyjňtego uchwałņ nr 103/XVI/2004 
Rady Gminy w Bielsku z dnia 22 kwietnia 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149/2004, 
poz. 3784); 

12) terenu połoŐonego w miejscowoŌci 
Bielsk w rejonie ul. Topolowej, przyjňte-
go uchwałņ nr 180/XXV/2005 Rady Gmi-
ny w Bielsku z dnia 16 czerwca 2005r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 172/2005, poz. 
5489). 

§ 57. 

Do spraw wszczňtych, a niezakoŊczonych osta-
tecznņ decyzjņ stosuje siň przepisy uchwały. 

§ 58. 

Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gmi-
ny Bielsk. 

§ 59. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy w Bielsku: 

Piotr R. Sieradzki 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 261/XLI/2010 

Rady Gminy w Bielsku 
z dnia 30 wrzeŌnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego obejmujņcego swym zasiňgiem obrňby: Bielsk, Ciachcin,  

Ciachcin Nowy, Zņgoty gm. Bielsk, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminny oraz zasadnoŌci ich finansowania 

 
§ 1. 

Zadania własne gminy 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) zadania własne 
gminy z zakresu infrastruktury technicznej 
obejmujņ sprawy dotyczņce: 

1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego; 

2) wodociņgów i zaopatrzenia w wodň, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania Ōcieków ko-
munalnych, utrzymania czystoŌci i porzņdku 
oraz urzņdzeŊ sanitarnych, wysypisk i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-
trzenia w energiň elektrycznņ i cieplnņ oraz 
gaz. 

Z ustaleŊ zawartych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego obejmujņcego 
swym zasiňgiem obrňby: Bielsk, Ciachcin, 
Ciachcin Nowy, Zņgoty gm. Bielsk oraz wykona-
nej prognozy skutków finansowych uchwalenia 
planu wynika, iŐ realizacja zapisanych w planie 
zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej po-
ciņga za sobņ wydatki z budŐetu gminy. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu komunikacji 

Układ komunikacyjny obszaru objňtego planem 
tworzņ drogi publiczne: drogi główne ruchu 
przyŌpieszonego (KDGP), drogi główne (KDG), 
drogi zbiorcze (KDZ), drogi lokalne (KDL), drogi 
dojazdowe (KDD), publiczne ciņgi piesze (KX), 
publiczne ciņgi pieszo-jezdne (KDX) oraz drogi 
wewnňtrzne (KDW). 

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, ob-
ciņŐajņcych budŐet gminy, obejmowań bňdzie 
wykup gruntów pod projektowane i modernizo-
wane drogi, urzņdzenie nawierzchni, poboczy, 
chodników i oŌwietlenia. Drogi główne ruchu 
przyŌpieszonego (KDGP) oraz drogi główne 
(KDG) zaprojektowano w celu przebudowy dróg 
o znaczeniu ponadlokalnym, obejmujņcych dro-
gň krajowņ oraz drogi wojewódzkie. Realizacja 
tych inwestycji nie bňdzie obciņŐań budŐetu 
gminy, finansowana bňdzie ze Ōrodków właŌci-
wego zarzņdcy drogi. 

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji o 
znaczeniu lokalnym bňdzie finansowana z bu-
dŐetu gminy lub z budŐetu gminy przy wsparciu 
Ōrodkami z funduszy unijnych. 

§ 3. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, zapisane 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obejmujņ: 

1)  budowň / rozbudowň sieci infrastruktury 
technicznej: 

a) sieci wodociņgowej - zadania realizowane 
w tym zakresie zwiņzane bňdņ z budowņ, 
rozbudowņ i modernizacjņ sieci wodociņ-
gowej, majņc na celu zbiorowe zaopatrze-
nie w wodň terenów zainwestowanych, 

b) kanalizacji sanitarnej - realizowane zada-
nia inwestycyjne zwiņzane bňdņ z budo-
wņ, rozbudowņ i modernizacjņ sieci kana-
lizacyjnych, jak równieŐ budowņ nowych 
oczyszczalni Ōcieków, 

c) kanalizacji deszczowej - zadania realizo-
wane w tym zakresie zwiņzane bňdņ z bu-
dowņ, rozbudowņ i modernizacjņ sieci ka-
nalizacji deszczowej. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane bňdņ zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, planem go-
spodarki odpadami oraz wymogami przepisów 
odrňbnych. 

Zakłada siň, iŐ realizacja pozostałych elementów 
sieci infrastruktury technicznej w zakresie: bu-
dowy sieci gazowej, elektroenergetyki, m.in. 
budowa stacji transformatorowych, skablowanie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
rozbudowy sieci telekomunikacyjnych bňdzie 
obciņŐań finansowo gestorów sieci, a ewentual-
ny udział finansowy gminy lub zainteresowa-
nych właŌcicieli działek moŐe byń przedmiotem 
indywidualnych ustaleŊ w trakcie realizacji po-
szczególnych inwestycji. 
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§ 4. 

Finansowanie inwestycji 

Finansowanie inwestycji, z zakresu komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlonych w planie, 
odbywań siň bňdzie poprzez: 

1) wydatki z budŐetu gminy; 

2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 
poprzez budŐet gminy - w ramach m.in.: do-
tacji unijnych, dotacji samorzņdu wojewódz-
twa, kredytów i poŐyczek bankowych, innych 
Ōrodków zewnňtrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieŊ o charakterze cywilno - praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczne - 
prywatnego - „PPP”, a takŐe właŌcicieli nie-
ruchomoŌci. 

Wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu 
gminy po uchwaleniu planu zostanņ wpisane do 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Bielsk. 

OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊczenia 
realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie według 
kryteriów i zasad przyjňtych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Bielsk. 

Zadania inwestycyjne, o których mowa w roz-
strzygniňciu, finansowane bňdņ zgodnie z zasa-
dami okreŌlonymi w wieloletnich planach inwe-
stycyjnych i strategii rozwoju gminy. 

Inwestycje realizowane bňdņ sukcesywnie, 
zgodnie z planem inwestycyjnym gminy, w za-
leŐnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy w Bielsku: 

Piotr R. Sieradzki 
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UCHWAŁA Nr XLVIII/609/2010 

RADY MIASTA LEGIONOWO 

z dnia 20 paŎdziernika 2010 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą niepodatkowych należności budżetowych 

o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody budżetu gminy Legionowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.1)) w zwiņzku z art. 61a § 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póŎn. zm.2)) i art. 
67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 
póŎn. zm.3)) uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. Dopuszcza siň zapłatň kartņ płatniczņ 
niepodatkowych naleŐnoŌci budŐetowych o cha-
rakterze publiczno-prawnym, stanowiņcych do-
chody budŐetu gminy Legionowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Legionowo. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie pierwszego 
dnia miesiņca nastňpujņcego po miesiņcu ogło-
szenia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 
558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 
2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, oraz poz. 146 i Nr 106 
poz. 675. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732, Nr 85, poz. 
727, Nr 143, poz. 1199, Dz.U. z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 
104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. 
z 2007r. Nr 120, poz. 818, Nr 112, poz. 769, Nr 192, poz. 
1378, Dz.U. z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 
180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1320, Nr 
209, poz. 1318 i poz. 1320, Nr 180 poz. 1109, z 2009r. Nr 
18 poz. 97, Nr 57 poz. 466, Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz. 
1323, Nr 213 poz. 1652 i Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 57 
poz. 355, Nr 40 poz. 230 i Nr 127 poz. 858. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 poz. 
620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020. 

Przewodniczņcy Rady: 
Wiesław Karnasiewicz 

 
 


