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UCHWADA Nr XXVIII/179/09 RADY GMINY DAMASDAWEK

z	dnia	26	sierpnia	2009	r.

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

3134

UCHWADA Nr XLIV/338/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z	dnia	26	sierpnia	2009	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole

Na	podstawie	art.	44	ust.	1	art.	45	ustawy	z	dnia	
16	kwietnia	2004	r.	o	ochronie	przyrody	 (Dz.U.	z	
2004	r.	Nr	92,	poz.	880	z	pópn.	zm.)	Rada	Gminy	
DamasEawek	uchwala	co	następuje:

§1.	Uznaje	się	za	pomniki	przyrody	nirej	wymie-
nione	drzewa:

1.	Dąb	szypuEkowy	(Quercus	robur	L.)	o	obwodzie	
pnia	415	cm	 i	wysoko[ci	20	m	znajdujący	się	na	
dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	62/8	w	Kopaninie	o	na-
zwie	ｧHerkulesｦ,	

2.	Dąb	szypuEkowy	(Quercus	robur	L.)	o	obwodzie	
pnia	390	cm	 i	wysoko[ci	16	m	znajdujący	się	na	
dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	62/8	w	Kopaninie	o	na-
zwie	ｧWincentyｦ,	

3.	 Grupę	 pięciu	 dębów	 szypuEkowych	 (Quercus	
robur	L.)	o	obwodach	pni	237	cm,	343	cm,	220	cm,	
375	cm,	213	cm	i	wysoko[ci	26	m	znajdujących	się	
na	dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	62/8	w	Kopaninie	o	
nazwie	ｧDębowa	koronaｦ,	

4.	Platan	klonolistny	(Platanus	acerifolia)	o	obwo-
dzie	pnia	323	cm	i	wysoko[ci	18	m	znajdujący	się	
na	dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	367	w	DamasEawku	
o	nazwie	ｧPiotrｦ,	

5.	Platan	klonolistny	(Platanus	acerifolia)	o	obwo-
dzie	pnia	320	cm	i	wysoko[ci	16	m	znajdujący	się	
na	dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	367	w	DamasEawku	
o	nazwie	ｧPaweEｦ,	

6.	 Jesion	 wyniosEy	 (Fraxinus	 excelsior	 L.)	 o	 ob-
wodzie	pnia	315	cm	i	wysoko[ci	20	m	znajdujący	

się	na	dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	41/3	w	Turzy	o	
nazwie	ｧSylwesterｦ,	

7.	Lipa	szerokolistna	 (Tilia	platyphyllos	L.)	o	ob-
wodzie	pnia	315	cm	i	wysoko[ci	22	m	znajdujący	
się	na	dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	65	w	Kozielsku	o	
nazwie	ｧMariaｦ,	

8.	Lipa	szerokolistna	 (Tilia	platyphyllos	L.)	o	ob-
wodzie	pnia	310	cm	i	wysoko[ci	13	m	znajdujący	
się	na	dziaEce	o	nr	ewidencyjnym	65	w	Kozielsku	o	
nazwie	ｧOstoja	Kanonikaｦ.

§2.	 W	 stosunku	 do	 wymienionych	 powyrej	 po-
mników	przyrody	wprowadza	się	następujące	zaka-
zy:

1)	niszczenia,	uszkadzania	lub	przeksztaEcania;
2)	uszkadzania	i	zanieczyszczania	gleby;
3)	umieszczania	tablic	reklamowych.

§3.	Nadzór	nad	wymienionymi	wyrej	pomnikami	
przyrody	sprawuje	Wójt	Gminy.

§4.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy.

§5.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	w	terminie	14	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Gminy

(-) mgr inr. Janusz Bilski

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5,	art.	40	ust.	1,	
art.	41	ust	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samo-
rządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	
z	pópn.	zm.),	art.	14	ust.	8,	art.	20	ust.	1	ustawy	
z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	 i	zagospo-
darowaniu	 przestrzennym	 (Dz.U.	Nr	 80,	 poz.	 717	
z	pópn.	 zm.)	w	związku	z	uchwaEą	Nr	X/50/2007	
Rady	Miejskiej	w	Kole	z	dnia	25	kwietnia	2007	r.	w	
sprawie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	Starego	
Miasta	w	Kole,	Rada	Miejska	w	Kole	uchwala,	co	
następuje:

DZIAD	I
PRZEPISY	OGÓLNE

ROZDZIAD	1
Zakres obowiązywania planu

§1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	z	ustaleniami	stu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	miasta	KoEa,	 uchwalonego	 uchwa-
Eą	Nr	XVI/100/99	Rady	Miejskiej	w	Kole	z	dnia	22	
grudnia	 1999	 r.,	 uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 za-
gospodarowania	przestrzennego	Starego	Miasta	w	
Kole,	zwany	dalej	planem.
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§2.	 Miejscowy	 plan	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	Starego	Miasta	w	Kole	obejmuje	obszar	
w	granicach	przedstawionych	na	rysunku	planu.

§3.	ZaEącznikami	do	planu	są:
1)	rysunek	planu	pt.	ｧMiejscowy	plan	zagospoda-

rowania	przestrzennego	Starego	Miasta	w	Kole	
skala	1:1000ｦ,	stanowiący	zaEącznik	nr	1;

2)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	
do	projektu	planu,	stanowiące	zaEącznik	nr	2;

3)	rozstrzygnięcie	o	sposobie	realizacji	zapisanych	
w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy	oraz	zasadach	 ich	 finansowania,	zgod-
nie	z	przepisami	o	finansach	publicznych,	sta-
nowiące	zaEącznik	nr	3;

§4.	Przedmiotem	planu	jest	okre[lenie:
1)	przeznaczenia	terenów	oraz	linii	rozgraniczają-

cych	 tereny	 o	 rórnym	przeznaczeniu	 lub	 rór-
nych	zasadach	zagospodarowania;

2)	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego;

3)	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajobra-
zu	kulturowego;

4)	 zasad	 ochrony	 dziedzictwa	 kulturowego	 i	 za-
bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej;

5)	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznych;

6)	parametrów	i	wskapników	ksztaEtowania	zabu-
dowy	 oraz	 zagospodarowania	 terenu,	 w	 tym	
linii	zabudowy,	gabarytów	obiektów	i	wskapni-
ków	intensywno[ci	zabudowy;

7)	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
lub	 obiektów	 podlegających	 ochronie,	 ustalo-
nych	 na	 podstawie	 odrębnych	 przepisów,	 w	
tym	 terenów	górniczych,	 a	 takre	 nararonych	
na	 niebezpieczeGstwo	 powodzi	 oraz	 zagroro-
nych	osuwaniem	się	mas	ziemnych;

8)	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem;

9)	 szczegóEowych	 warunków	 zagospodarowania	
terenów	 oraz	 ograniczeG	 w	 ich	 urytkowaniu,	
w	tym	zakazu	zabudowy;

10)	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	sys-
temów	komunikacji	i	infrastruktury	technicz-
nej;

11)	sposobu	i	terminu	tymczasowego	zagospoda-
rowania,	urządzania	i	urytkowania	terenów;

12)	stawek	procentowych,	na	podstawie	których	
ustala	 się	 opEatę,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 36	
ust.	4	ustawy	o	planowaniu	 i	 zagospodaro-
waniu	przestrzennym.

§5.1.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysun-
ku	planu	są	ustaleniami	planu:

1)	granica	obszaru	objętego	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	 lub	 o	 rórnych	 zasadach	 zagospodaro-
wania;

3)	 symbole	 cyfrowe	 i	 literowe	 okre[lające	 prze-
znaczenie	 terenów	 i	 wiąrące	 ustalenia	 niniej-
szej	uchwaEy	z	rysunkiem	planu;

4)	obowiązujące	linie	zabudowy;
5)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy.	
2.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	

planu	 nie	 są	 ustaleniami	 planu,	 lecz	 mają	 charak-
ter	orientacyjny	lub	stanowią	propozycje	rozwiązaG	
szczegóEowych:	

1)	linie	wewnętrznego	podziaEu	geodezyjnego	te-
renów,	 stanowiące	wytyczną	 dla	 podziaEu	 na	
dziaEki	 budowlane,	 z	 dopuszczeniem	 innych	
rozwiązaG	 pod	 warunkiem	 zachowania	 zasad	
podziaEu	 okre[lonych	 w	 przepisach	 dotyczą-
cych	poszczególnych	terenów.

3.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	
planu	 wskazują	 stan	 prawny	 wynikający	 z	 innych	
przepisów	i	uwarunkowania	przestrzenne:

1)	granice	strefy	ochrony	konserwatorskiej	zabyt-
kowego	ukEadu	urbanistycznego	Starego	Mia-
sta;

2)	obiekty	zabytkowe	ujęte	w	rejestrze	zabytków;
3)	obiekty	zabytkowe	ujęte	w	wykazie	zabytków;
4)	pomnik	przyrody;
5)	skarpy	waEów	przeciwpowodziowych	wymaga-

jące	ochrony;
6)	 pas	 technologiczny	 linii	 elektroenergetycznej	

SN	15	kV.	
4.	 Liniowe	 oznaczenia	 graficzne	 wyznaczające	

granice	 terenu	 objętego	 planem	oraz	 granicę	 stre-
fy	ochrony	konserwatorskiej,	biegnące	na	 rysunku	
planu	wzdEur	 linii	 rozgraniczających	 tereny,	nalery	
traktować	jako	oznaczenia	biegnące	po	tych	liniach.

§6.	Okre[lenia	stosowane	w	uchwale	oznaczają:
1)	 plan	 ｠	 ustalenia	 dotyczące	 obszaru	 objętego	

niniejszą	uchwaEą,	zawarte	w	jej	czę[ci	teksto-
wej	i	czę[ci	graficznej;

2)	 teren	 ｠	 obszar	 wyznaczony	 liniami	 rozgrani-
czającymi	oraz	okre[lony	symbolem	cyfrowym	
i	 literowym,	 na	 którym	 obowiązuje	 to	 samo	
przeznaczenie	oraz	zasady	zagospodarowania,	
okre[lone	w	ustaleniach	planu;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	｠	linia	okre[lo-
na	na	rysunku	planu,	wyznaczająca	najblirsze	
poEorenie	frontowej	[ciany	budynku	względem	
frontu	dziaEki,	 z	dopuszczeniem	przekroczenia	
tej	 linii	 przez	okapy,	gzymsy,	balkony,	 tarasy	
itp.,	 jednak	 nie	 więcej	 nir	 o	 1,5	 m;	 nie	 wy-
maga	jej	utrzymania	lokalizacja	urządzeG	i	sieci	
uzbrojenia	terenu;

4)	obowiązująca	linia	zabudowy	｠	linia	okre[lona	
na	rysunku	planu,	wyznaczająca	obowiązujące	
poEorenie	frontowej	[ciany	budynku	względem	
frontu	dziaEki,	 z	dopuszczeniem	przekroczenia	
tej	 linii	 przez	okapy,	gzymsy,	balkony,	 tarasy	
itp.,	jednak	nie	więcej	nir	o	1,5	m,	a	takre	cof-
nięcia	fragmentów	frontowej	[ciany	budynku,	
pod	warunkiem,	re	Eącznie	nie	przekroczą	one	
30%	dEugo[ci	elewacji;
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5)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 dominujący	
(gEówny)	sposób	zagospodarowania	terenu;

6)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 sposób	 zago-
spodarowania	terenu	stanowiący	uzupeEnienie	
przeznaczenia	 podstawowego,	 wymagający	
speEnienia	warunków	okre[lonych	w	planie;

7)	 usEugi	 nieuciąrliwe	 i	 produkcja	nieuciąrliwa	｠	
dziaEalno[ć	 usEugowa	 lub	 produkcyjna,	 która	
nie	nalery	do	przedsięwzięć	mogących	znaczą-
co	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 w	 rozumieniu	
przepisów	 odrębnych	 lub	 nalerąca	 do	 przed-
sięwzięć	mogących	 znacząco	oddziaEywać	na	
[rodowisko,	 lecz	 nie	 jest	 dla	 niej	 wymagane	
sporządzenie	 raportu	o	oddziaEywaniu	na	 [ro-
dowisko,	 oraz	 nie	 powodująca	 ponadnorma-
tywnego	 haEasu,	 wibracji	 i	 zanieczyszczenia	
elementów	[rodowiska;

8)	 uciąrliwo[ci	 dla	 nieruchomo[ci	 sąsiednich	 ｠	
dziaEania	 zakEócające	 ponad	 przeciętną	 miarę	
korzystanie	 z	 nieruchomo[ci	 sąsiednich	 zgod-
nie	z	ich	przeznaczeniem	i	stosunkami	miejsco-
wymi.

9)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	powierzch-
nia	 terenu	 biologicznie	 czynna	 w	 rozumieniu	
rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	w	spra-
wie	 warunków	 technicznych,	 jakim	 powinny	
odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie;

10)	wskapnik	powierzchni	zabudowy	｠	stosunek	
sumy	powierzchni	zabudowy	obiektów	budow-
lanych	istniejących	i	projektowanych	na	dziaE-
ce,	obliczonej	zgodnie	z	Polską	Normą,	do	po-
wierzchni	dziaEki	budowlanej;

11)	wysoko[ć	budynku	｠	maksymalna	odlegEo[ć	
w	rzucie	prostopadEym	pomiędzy	najwyrszym	
punktem	dachu	budynku,	 a	najnirszym	punk-
tem	gruntu	rodzimego;

12)	dziaEka	budowlana	｠	nieruchomo[ć	gruntowa	
skEadająca	 się	 z	 jednej	 lub	 kilku	 dziaEek	 grun-
tu	z	sobą	graniczących	i	stanowiąca	wEasno[ć	
jednego	wEa[ciciela.	 Przepisy	 dotyczące	 odle-
gEo[ci	 sytuowania	 obiektów	 budowlanych	 od	
granicy	dziaEki	budowlanej	nalery	stosować	w	
odniesieniu	do	granic	 zewnętrznych	 tej	 nieru-
chomo[ci;

13)	 dziaEka	gruntu	｠	niepodzielona,	 ciągEa	 czę[ć	
powierzchni	 ziemskiej,	 stanowiąca	 czę[ć	 lub	
caEo[ć	nieruchomo[ci	gruntowej;

14)	 tereny	objęte	ochrona	konserwatorską	｠	 te-
reny	znajdujące	się	w	granicy	obszaru	ochrony	
zabytkowego	 ukEadu	 urbanistycznego	 KoEa,	 a	
takre	 dziaEki,	 na	 których	 znajdują	 się	 obiekty	
zabytkowe;	

15)	obszary	podlegające	ochronie	｠	teren	Obszaru	
Natura	2000	i	strefy	ochrony	konserwatorskiej	
zabytkowego	ukEadu	urbanistycznego;	

16)	zabudowa	o	niskim	standardzie	estetycznym	
｠	 obiekty	 w	 zEym	 stanie	 technicznym,	 zanie-
dbane	lub	o	niedostosowanej	do	otoczenia	ska-
li,	formie	i	kolorystyce;	

17)	 budowla	 sEurąca	 reklamie	 ｠	 wolnostojący,	

trwale	związany	z	gruntem	obiekt	reklamowy,	
który	nie	jest	budynkiem	w	rozumieniu	ustawy	
Prawo	Budowlane;

18)	 przepisy	 odrębne	 i	 szczególne	 ｠	 wszystkie	
przepisy	 prawa	odnoszące	 się	 do	 planowania	
przestrzennego,	w	tym	ustawy	i	rozporządze-
nia.	

DZIAD	II
USTALENIA	OGÓLNE

ROZDZIAD	2
Zasady urytkowania, zagospodarowania i zabu-

dowy obszaru objętego ustaleniami planu

§7.1.	Ustala	się	następujące	przeznaczenie	 tere-
nów	i	związane	z	nim	oznaczenia	literowe:	

1)	MW	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	wielo-
rodzinnej;

2)	 MW/MN	 ｠	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	
wielorodzinnej	i	jednorodzinnej;	

3)	MW/MN/U	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	
wielorodzinnej,	 jednorodzinnej	 i	 zabudowy	
usEugowej;

4)	MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej;	

5)	MN/U	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-
rodzinnej	i	zabudowy	usEugowej;	

6)	U	｠	tereny	zabudowy	usEugowej;
7)	U/MN	｠	tereny	zabudowy	usEugowej	i	zabudo-

wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej;
8)	U/P	｠	 tereny	 zabudowy	usEugowej	 i	magazy-

nowej;
9)	P	｠	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	

magazynów;
10)	P/U	｠	tereny	zabudowy	produkcyjnej,	maga-

zynowej	i	usEugowej;
11)	U/ZP	｠	 tereny	zabudowy	usEugowej	 i	 zieleni	

urządzonej;
12)	ZP	｠	tereny	zieleni	urządzonej;
13)	Z	｠	tereny	zieleni	nieurządzonej;
14)	WS	｠	tereny	wód	powierzchniowych	[ródlą-

dowych;
15)	E	｠	elektroenergetyka;	
16)	K	｠	kanalizacja.
2.	Ustala	się	następujące	tereny	komunikacji:
1)	KD-Z	｠	tereny	dróg	publicznych	zbiorczych;
2)	KD-L	｠	tereny	dróg	publicznych	lokalnych;
3)	KD-D	｠	tereny	dróg	publicznych	dojazdowych;
4)	KDx	｠	tereny	ogólnodostępnych	ciągów	pieszo-

jezdnych;	
5)	KDW	｠	tereny	dróg	wewnętrznych;
6)	KS	｠	tereny	komunikacji	samochodowej	｠	par-

kingi.
3.	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	 obiektów	 budow-

lanych	w	odlegEo[ci	1,5	m	od	granicy	 z	 sąsiednia	
dziaEką	budowlaną	lub	bezpo[rednio	przy	tej	grani-
cy.

4.	Na	terenie	objętym	planem	zakazuje	się	lokali-
zacji	obiektów	tymczasowych,	 z	wyjątkiem	obiek-
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tów	 jur	 istniejących	 oraz	 związanych	 z	 realizacją	
ustaleG	planu.	

5.	Dopuszcza	się	dotychczasowy	sposób	urytko-
wania	terenów	do	czasu	realizacji	zagospodarowa-
nia	okre[lonego	w	planie.	

§8.1.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 ochrony	 i	
ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	gabaryty	i	forma	nowych	obiektów	muszą	sta-
nowić	kontynuację	formy	architektonicznej	ist-
niejącego	ciągu	zabudowy,	w	którym	są	zloka-
lizowane,	w	zakresie	ich	wysoko[ci,	geometrii	
dachów,	podziaEów	elewacji	frontowej,	propor-
cji	otworów	okiennych	i	kolorystyki	oraz	stop-
nia	zwarto[ci	zabudowy.

2)	w	budynkach	o	okre[lonej	w	ustaleniach	dla	da-
nego	terenu	nieprzekraczalnej	ilo[ci	kondygna-
cji,	dopuszcza	się	dodatkowo	urytkowe	podda-
sze	lub	antresolę	pod	warunkiem,	re	wysoko[ć	
budynku	do	poziomu	gzymsu	okapowego	oraz	
kalenica	dachu	nie	przekroczy	wysoko[cią	naj-
wyrszego	budynku	w	ciągu	zabudowy	lub	bu-
dynku	poEoronego	bezpo[rednio	po	przeciwnej	
stronie	ulicy.	Na	obszarze	zabytkowego	ukEadu	
urbanistycznego	wymagane	jest	uzyskanie	po-
zytywnej	 opinii	 wEa[ciwego	 terenowo	 organu	
ochrony	zabytków.

3)	gabaryty	i	charakter	nowych	obiektów	zlokali-
zowanych	w	pobliru	obwaEowania	przeciwpo-
wodziowego	muszą	uwzględniać	warunki	eks-
pozycji	 w	 terenie,	 w	 tym	 dalekie	 powiązania	
widokowe;

4)	na	obszarze	posesji	dopuszcza	się	jedynie	loka-
lizację	budowli	sEurącej	reklamie	informującej	o	
prowadzonej	na	niej	dziaEalno[ci;	

5)	budowle	sEurące	reklamie	nie	mogą	przesEaniać	
widoków	na	dominanty	krajobrazowe.

2.	Ustala	się	następujące	elementy	zagospodaro-
wania	przestrzennego	wymagające	ochrony:	

1)	obiekty	ujęte	w	rejestrze	zabytków	oraz	w	wy-
kazie	obiektów	zabytkowych,	wraz	ich	otocze-
niem	w	granicach	wEasno[ci;	

2)	wygląd	ciągów	zabudowy	od	strony	przestrze-
ni	 publicznej	 (gabaryty	 zabudowy,	 materiaE	
pokrycia	 dachów,	wielko[ć	 i	 proporcje	 okien,	
detal	architektoniczny,	forma	ogrodzeG);

3)	szpalery	drzew	w	ciągach	ulicznych	oraz	spo-
sób	ich	przycinania;

4)	powiązania	widokowe	bliskie	i	dalekie	z	domi-
nantami	przestrzennymi,	okre[lone	na	rysunku	
planu	 jako	 obszary	 stref	 ekspozycji	 dominant	
przestrzennych.	

3.	Ustala	się	następujące	elementy	zagospodaro-
wania	 przestrzennego	wymagające	 uksztaEtowania	
lub	rewaloryzacji:

1)	 ciągi	 elewacji	 zabudowy	w	 zEym	 stanie	 tech-
nicznym	lub	o	niskim	standardzie	estetycznym;	

2)	ulice	o	parametrach	przestrzennych	i	technicz-
nych,	nie	odpowiadających	klasie	drogi;

3)	 kolorystyka	 elewacji	 zabudowy	w	 przestrzeni	

publicznej;
4)	 forma	 ogrodzeG	 posesji	 od	 strony	 przestrzeni	

publicznej;
5)	tablice	reklamowe	i	szyldy	o	niskim	standardzie	

estetycznym	(zniszczone,	nieczytelne,	niedbale	
wykonane);

6)	tereny	zieleni	w	przestrzeni	publicznej	i	szpalery	
drzew	w	przestrzeni	ulic;

4.	Ustala	się	następujące	zakazy:
1)	lokalizacji	budynków	inwentarskich	na	terenach	

zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej	i	 jed-
norodzinnej;

2)	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	 na	 [rodowisko,	 kwalifikujących	
się	do	sporządzenia	raportu	o	oddziaEywaniu	na	
[rodowisko;

3)	wznoszenia	nowych	ogrodzeG	z	elementów	be-
tonowych	w	granicach	z	przestrzenią	publicz-
ną;

4)	stosowania	materiaEów	substandardowych	do	
wykoGczenia	elewacji	i	dachów	budynków	(pa-
nele	 elewacyjne	 PCV,	 blachy	 faEdowe,	 pEyty	
faliste,	 papa	 czarna	 na	 dachach	 spadzistych)	
oraz	 barw	 w	 odcieniach	 agresywnych,	 nie	
zharmonizowanych	z	otoczeniem;

5)	 stosowania	 zwisających	 okapów	 dachów	
utworzonych	 przez	 przedEurenie	 krokwi	 poza	
zewnętrzny	obrys	[cian	zewnętrznych	budyn-
ku;

6)	zacierania	historycznych	podziaEów	dziaEek;
7)	 lokalizacji	 wielkopowierzchniowych	 obiektów	

handlowych	 i	 wolnostojących	 masztów	 tele-
transmisyjnych	i	telefonii	komórkowej.	

5.	Ustala	się	następujące	nakazy:
1)	 gabaryty	 i	 forma	 nowej	 zabudowy	 muszą	

uwzględniać	podstawowe	cechy	zabudowy	ist-
niejącej	na	dziaEkach	sąsiednich,	jak:	wysoko[ć	
elewacji	frontowej,	formę	i	nachylenie	dachu,	
proporcje	 otworów	 okiennych,	 zastosowane	
materiaEy	i	kolorystykę	budynków;	

2)	 na	 terenach	 zabudowy	 produkcyjnej	 i	 maga-
zynowej,	 graniczących	 z	 terenami	 zabudowy	
mieszkaniowej,	od	strony	 tej	 zabudowy	usta-
la	 się	 obowiązek	 nasadzenia	 zieleni	w	 formie	
pasa	drzew	i	krzewów;	

3)	 górne	 zwieGczenie	 elewacji	 frontowej	 budyn-
ków	 musi	 stanowić	 gzyms	 wysunięty	 przed	
lico	muru;	

4)	 wszelkie	 dziaEania	 w	 obrębie	 zabytkowego	
ukEadu	urbanistycznego	nalery	podejmować	w	
porozumieniu	z	wEa[ciwym	terenowo	organem	
do	spraw	ochrony	zabytków;

5)	 dla	 terenów	 nowej	 zabudowy	 mieszkaniowej	
wielorodzinnej	 nalery	 zapewnić	 odpowiednią	
ilo[ć	miejsc	postojowych	na	 terenie	wEasnym	
inwestora,	w	ilo[ci	nie	mniej	nir	jedno	miejsce	
na	jeden	lokal	mieszkalny,	przy	czym	jako	miej-
sce	 postojowe	 taktuje	 się	 równier	miejsce	w	
gararu.	Je[li	[rednia	powierzchnia	mieszkania	
w	budynku	wielorodzinnym	nie	przekracza	50	
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m2,	dopuszcza	się	zastosowanie	wskapnika	co	
najmniej	3	miejsca	postojowe	na	kardych	10	
mieszkaGców.
Je[li	 [rednia	 powierzchnia	 mieszkania	 w	 bu-
dynku	wielorodzinnym	przekracza	75	m2,	nale-
ry	zapewnić	co	najmniej	2	miejsca	postojowe	
na	karde	100	m2	 Eącznej	powierzchni	urytko-
wej	mieszkaG	w	budynku.

6)	 Dla	 nowej	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	obowiązuje	wskapnik	co	najmniej	jedno	
miejsce	postojowe	na	jeden	lokal	mieszkalny	w	
granicach	dziaEki	wEasnej,	przy	czym	jako	miej-
sce	 postojowe	 taktuje	 się	 równier	miejsce	w	
gararu.	

7)	 Wymagane	 miejsca	 postojowe	 dla	 terenów	
usEug	 oraz	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wieloro-
dzinnej	dopuszcza	się	takre	w	pasie	rozgrani-
czającym	teren	dróg	publicznych.

§9.	Ustala	się	następujące	warunki	zagospodaro-
wania	terenów	wynikające	z	zasad	ochrony	[rodo-
wiska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturowego:

1)	nalery	chronić	istniejące	zadrzewienia	w	prze-
strzeni	publicznej	oraz	w	maksymalnym,	stop-
niu	adaptować	je	na	terenach	przeznaczonych	
pod	zabudowę;	

2)	zakazuje	się	prowadzenia	prac	trwale	narusza-
jących	stosunki	gruntowo-wodne	na	obszarze	
objętym	planem;

3)	wszelkie	oddziaEywania	poza	terenem,	do	któ-
rego	inwestor	posiada	tytuE	prawny,	związane	
z	 planowanym	 przedsięwzięciem,	 nie	 mogą	
powodować	 przekroczenia	 standardów	 jako-
[ci	 [rodowiska	 okre[lonych	 dla	 podstawowej	
funkcji	terenu	w	przepisach	odrębnych;	

4)	przyjęte	rozwiązania	technologiczne	muszą	za-
pewniać	ograniczenie	oddziaEywania	inwestycji	
do	granic	terenu,	do	którego	inwestor	posiada	
tytuE	prawny;	

5)	 zakazuje	 się	 odprowadzania	 do	 cieków	 wod-
nych	oraz	bezpo[rednio	do	gruntu	[cieków	nie	
speEniających	odpowiednich	norm;	

6)	zakazuje	się	gromadzenia	[cieków	bytowych	w	
zbiornikach	na	[cieki	i	budowy	indywidualnych	
oczyszczalni	 [cieków	 na	 terenach	 wyposaro-
nych	w	sieć	kanalizacji	sanitarnej;	

7)	masy	ziemne	powstaEe	podczas	realizacji	inwe-
stycji	nalery	wykorzystać	do	nowego	uksztaE-
towania	powierzchni	terenu	w	granicach	dziaE-
ki	wEasnej	lub	przetransportować	na	inny	teren,	
zgodnie	 z	 gminnym	planem	gospodarki	 odpa-
dami;	

8)	 zagospodarowanie	 odpadów	｠	w	 ramach	 ko-
munalnego	systemu	odbioru	odpadów,	zgodnie	
z	planem	gospodarki	odpadami	na	terenie	mia-
sta	i	przepisami	prawa;

9)	 zagospodarowanie	 odpadów	 niebezpiecznych	
musi	 speEniać	 wymogi	 przepisów	 szczegól-
nych;	

10)	zakazuje	się	skEadowania	 i	unieszkodliwiania	

odpadów	na	obszarze	objętym	planem;	
11)	 zaopatrzenie	 nowych	 i	 przebudowywanych	

budynków	w	energię	cieplną	｠	w	oparciu	o	pa-
liwa	charakteryzujące	się	niskimi	wskapnikami	
emisyjnymi,	 takie	 jak:	paliwa	pEynne,	gazowe	
i	 staEe	 z	 wyEączeniem	 paliw	 węglowych	 oraz	
alternatywne	 pródEa	 energii	 (sEonecznej	 i	 geo-
termalnej);	

12)	zakazuje	się	lokalizacji	elektrowni	wiatrowych	
i	wolnostojących	masztów	 telefonii	 komórko-
wej;

13)	zakazuje	się	w	sąsiedztwie	obwaEowaG	prze-
ciwpowodziowych	podejmowania	dziaEaG	mo-
gących	 niekorzystnie	 wpEynąć	 na	 stabilno[ć	
waEów.

§10.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 gospodarki	
odpadami:

1)	 w	 zakresie	 gromadzenia	 i	 zagospodarowania	
odpadów	na	obszarze	objętym	planem	obowią-
zują	zasady	okre[lone	w	przepisach	prawa,	w	
tym	w	przepisach	gminnych;

2)	odpady	komunalne	nalery	gromadzić	w	szczel-
nych	 pojemnikach,	 z	 uwzględnieniem	 ich	 se-
gregacji	 i	 zgodnie	 z	 gminnym	 planem	 gospo-
darki	odpadami	oraz	przepisami	odrębnymi;

3)	ustala	się	obowiązek	wyposarenia	nieruchomo-
[ci	w	 odpowiednio	 przygotowane	miejsca	 do	
gromadzenia	odpadów,	zgodnie	z	obowiązują-
cymi	przepisami	prawa;

4)	 gospodarkę	 odpadami	 zaliczanymi	 do	 niebez-
piecznych,	nalery	prowadzić	zgodnie	z	zasada-
mi	okre[lonymi	w	przepisach	o	odpadach;	

5)	masy	ziemne,	przemieszczane	w	trakcie	prowa-
dzonych	 prac	 ziemnych,	 nalery	 wykorzystać	
do	 ksztaEtowania	 powierzchni	 terenu	 w	 miej-
scu	realizacji	inwestycji.	Masy	ziemne,	których	
inwestor	nie	jest	w	stanie	zagospodarować	we	
wEasnym	 zakresie,	 nalery	 traktować	 jako	 od-
pad	i	zagospodarować	je	zgodnie	z	przepisami	
o	odpadach.	

§11.	 Ustala	się	następujące	warunki	zagospoda-
rowania	terenów	wynikające	z	zasad	ochrony	dzie-
dzictwa	kulturowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	
wspóEczesnej:	

1)	ochronie	konserwatorskiej	podlega	obszar	Sta-
rego	Miasta	w	zakresie:	

a)	ukEadu	urbanistycznego	z	XIV	w.	do	k.	XVIII	
w.	 i	1828	r.	｠	1827	r.	do	k.	XIX	w.	Rejestr	
Zabytków:	31/384	z	dnia	26	lipca	1951	r.;	

b)	nawarstwieG	kulturowych	miasta	KoEa.
2)	 ochronie	 konserwatorskiej	 podlegają	 następu-

jące	obiekty,	wpisane	do	rejestru	i	wykazu	za-
bytków:

a)	 zespóE	 ko[cioEa	 par.	 p.w.	 Zw.	 Krzyra	 (ob.	
Podwyrszenia	Krzyra	Zw.),	ul.	Ko[cielna:	

-	ko[cióE,	mur.,	k.	XIV	w.,
Rejestr	Zabytków:	2/232	z	dnia	25	wrze[nia	1930	r.
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-	ogrodzenie,	mur.,	1861	r.	
-	plebania,	ul.	Ko[cielna	10,	mur.,	XIX/XX	w.
-	dom	parafialny,	ul.	Ko[cielna	8,	mur.,	1932	r.
b)	zespóE	klasztorny	Bernardynów,	ul.	Klasztor-

na:
-	 ko[cióE	 p.w.	 Nawiedzenia	 NMP,	 mur.,	 ok.	

1456	r.	-1482	r.	i	1773	r.-1782	r.	Rejestr	Za-
bytków:	11/263	z	dnia	25	wrze[nia	1930	r.;

-	klasztor,	mur.	ok.	1456	r.	｠	1482	r.
Rejestr	Zabytków:	11/263	 z	 dnia	25	wrze[nia	

1930	r.;
-	 ogrodzenie,	mur.	 i	mur.-rel.,	2	poE.	XIX	w.	 i	

pocz.	XX	w.
c)	ratusz,	mur.,	ok.	1390	r.	Rejestr	Zabytków:	

27/376	z	dnia	17	stycznia	1953	r.;	
d)	 budynek	 Urzędu	 Powiatowego,	 ob.	 Urząd	

Miejski,	ul.	Mickiewicza	12,	mur.,	1883	r.	
Rejestr	Zabytków:	458/199	z	dnia	7	maja	1991	

r.;	
e)	SzkoEa	Realna,	ob.	Specjalny	O[rodek	Szkol-

no-Wychowawczy,	ul.	Mickiewicza	14,	mur.,	
1884	r.	

f)	 zespóE	 jatek	miejskich:	 -	 jatki,	 ob.	 sklep,	 ul.	
Grodzka	1,	mur.,	 ok.	poE.	XIX	w.	 -	 dom,	ul.	
KiliGskiego	12,	mur.,	ok.	poE.	XIX	w.	

g)	dwór,	ul.	Asnyka	27,	drewn.,	ok.	poE.	XIX	w.
h)	domy:
-	ul.	Asnyka	Nr	4,	6,	12,	14,	16,	17,	20,	23,	26
-	ul.	Grodzka	Nr	2	mur.,	lata	20	XIX	w.	Rejestr	

Zabytków:	A-533/274	z	dnia	14	papdziernika	
1998	r.,	Nr	3,	5,	9,	11,	16,	17,	21(dom	i	ofi-
cyna	ul.	KiliGskiego	32),	25	

-	 ul.	Kajki	Nr	12,	14,	16,	26,	30,	32,	34,	36	
(dom,	oficyna	ul.	Jasna	4	i	oficyna

-	 ul.	 Jasna	6)	 39,	 44	 (Muzeum	Technik	Cera-
micznych),	48

-	ul.	KiliGskiego	Nr	5	(dom	i	oficyna	ul.	Rzepnicza	
4),	9,	13,	15

-	ul.	Krótka	Nr	1,	2
-	ul.	Krzywa	Nr	4,	8
-	ul.	Mickiewicza	Nr	1	(dom	i	oficyna	ul.	PuEa-

skiego	2),	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	13	(dom	i	ofi-
cyna	ul.	Kajki	13),	15,	17,	19	(dom	i	oficyna	
ul.	Kajki	7),	27	Rejestr	Zabytków:	459/200	z	
dnia	7	maja	1991	r.;	(willa,	mur.,	4	ćw.	XIX	
w.	i	ogrodzenie	bramą,	mur.-rel.,	pocz.	XX	w.)

-	Nowy	Rynek	Nr	3,	4,	7,	10,	11,	13,	14,	15	
-	ul.	Ogrodowa	Nr	10
-	ul.	Rzepnicza	Nr	3,	5,	6,	8,	9
-	Stary	Rynek	Nr	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	14,	15,	

17,	 18,	 19	 (dom	 i	 oficyna	 ul.	 Joselewicza),	
20,	21,	22,	23,	24,	26	(dom,	mur.,	1887	r.,	
Rejestr	Zabytków:	470/211	z	dnia	17	lutego	
1992	r.	i	budynek	gospodarczy	ul.	Jasna),	27	
(dom	i	oficyna	ul.	Kajki),	28,	29,	30(1),	30(2)

-	ul.	Wodna	Nr	4,	8
-	ul.	Wschodnia	Nr	2,	3,	4,	10,	11
-	ul.	Zawiszy	Nr	4,	6
-	ul.	qelazna	Nr	5,	9,	11,	13,	magazyn	zborowy	

(ob.	dom	ul.	Asnyka	30),	8	(spichlerz,	drewn.,	

XVIII/XIX	w,	Rejestr	Zabytków:	24/342	z	dnia	
22	wrze[nia	1950	r.).	

4)	obiekty	zabytkowe	podlegają	ochronie	w	grani-
cach	dziaEek	geodezyjnych,	na	których	są	zlo-
kalizowane;	

5)	na	terenach	objętych	ochroną	konserwatorską	
nakazuje	się:

a)	zachowanie	historycznego	ukEadu	granic	dzia-
Eek,	

b)	zachowanie	historycznych	linii	zabudowy,	
c)	zachowanie	zabytkowej	zieleni,	
d)	zachowanie	zabytkowej	zabudowy,	
e)	 podporządkowanie	 nowych	 projektowanych	

obiektów	historycznemu	ukEadowi	zabytkowe-
mu	w	 zakresie	 lokalizacji	 obiektu,	 jego	 skali,	
formy,	materiaEu	i	kolorystyki,

f)	podporządkowanie	nowych	elementów	wypo-
sarenia	ulic	i	placów	(maEa	architektura,	rekla-
my,	 nawierzchnie,	 o[wietlenie	 itp.)	 ukEadowi	
zabytkowemu;

6)	wszystkie	 zmiany,	 które	wEa[ciciel	 planuje	w	
obiektach	 i	 na	 obszarach	 objętych	 ochroną	
konserwatorską,	wymagają	 uzyskania	 zezwo-
lenia	odpowiedniego	terenowo	organu	ochrony	
zabytków;

7)	na	obszarze	strefy	zabytkowego	ukEadu	urba-
nistycznego	obowiązują	następujące	warunki:

a)	dopuszcza	się	remonty,	rozbudowę	i	przebu-
dowę	budynków	oraz	ich	nadbudowę	związa-
na	 z	 korektą	 geometrii	 dachów,	 pod	 warun-
kiem	 uzyskania	 zezwolenia	 odpowiedniego	
terenowo	organu	ochrony	zabytków,	

b)	 projektowane	 zmiany	 wyglądu	 budynków	
muszą	nawiązywać	do	historycznego	charak-
teru	ich	elewacji	frontowych,	w	szczególno[ci	
detalu	architektonicznego,	wielko[ci	i	propor-
cji	otworów	okiennych	i	drzwiowych,	a	takre	
formy	dachów,	

c)	zakazuje	się	stosowania	barw	jaskrawych	w	
kolorystyce	elewacji	budynków,	

d)	nowe	budynki	muszą	zachowywać	cechy	cią-
gu	zabudowy,	w	którym	się	znajdują,	

e)	zakazuje	się	wtórnych	podziaEów	dziaEek,	za-
cierających	historyczny	ukEad	granic,	

f)	w	przypadku	realizacji	nowego	obiektu	na	kil-
ku	poEączonych	dziaEkach,	dawne	podziaEy	na-
lery	uwidocznić	na	elewacji	frontowej,	

g)	zakazuje	się	stosowania	materiaEów	o	niskich	
walorach	 estetycznych,	 jak	 plastikowe	 okEa-
dziny	elewacyjne,	dachowe	pEyty	faliste,	papa	
czarna	na	dachach	spadzistych.

§12.	 Ustala	się	następujące	warunki	zagospoda-
rowania	terenów	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznych:

1)	przestrzeG	publiczną	stanowią:	tereny	dróg	pu-
blicznych	 w	 liniach	 rozgraniczających,	 tereny	
parków,	 placów,	 skwerów,	 parkingów	 i	 cią-
gów	pieszych;

2)	 na	 terenach	 przestrzeni	 publicznej	 dopuszcza	
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się	 zieleG	urządzoną	oraz	obiekty	maEej	archi-
tektury	i	budowle	sEurące	reklamie	a	takre	kio-
ski	handlowe;	

4)	na	terenach	przestrzeni	publicznej	zakazuje	się	
stosowania	 materiaEów	 substandardowych,	
(między	 innymi	 plastikowych	 okEadzin	 elewa-
cyjnych,	 pokrycia	 dachów	 spadzistych	 pEyta-
mi,	blachami	falistymi	i	faEdowymi,	papą	itp.);

5)	ustala	się	nakaz	uwzględniania	kontekstu	zabu-
dowy	sąsiedniej	w	rozwiązaniach	formy	i	kolo-
rystyki	nowej	lub	przebudowywanej	zabudowy	
oraz	obiektów	maEej	architektury;	

6)	ustala	się	zakaz	stosowania	ogrodzeG	z	prefa-
brykowanych	 elementów	 betonowych,	 sytu-
owanych	wzdEur	granic	z	przestrzenią	publicz-
ną;	

7)	 wysoko[ć	 i	 forma	 nowych	 ogrodzeG	 wzdEur	
frontów	dziaEek	powinna	nawiązywać	do	ogro-
dzeG	 jur	 istniejących	 w	 ciągu	 zabudowy,	 w	
którym	znajduje	się	nowa	inwestycja.

§13.1.	Ustala	się	następujące	zasady	moderniza-
cji,	 rozbudowy	 i	 budowy	 systemów	 infrastruktury	
technicznej:

1)	 na	 wszystkich	 terenach	 objętych	 planem	 do-
puszcza	się	rozbudowę	oraz	realizację	nowych	
przewodów	i	urządzeG	infrastruktury	technicz-
nej;	

2)	dopuszcza	się	prowadzenie	sieci	infrastruktury	
technicznej	w	pasach	dróg	na	warunkach	okre-
[lonych	przez	administratora	drogi;	

3)	zasady	zaopatrzenia	w	wodę:
a)	zaopatrzenie	w	wodę	z	miejskiej	sieci	wodo-

ciągowej	na	warunkach	okre[lonych	przez	ad-
ministratora	sieci;

4)	Zasady	wyposarania	terenów	w	kanalizację	sa-
nitarną	i	deszczową:

a)	odprowadzanie	[cieków	poprzez	miejską	sieć	
kanalizacji	sanitarnej,	

b)	 na	 terenach	nie	wyposaronych	w	 zbiorowe	
urządzenia	 do	 odprowadzania	 [cieków,	 do	
czasu	ich	wyposarenia	w	kanalizację	sanitar-
ną,	dopuszcza	się	odprowadzanie	[cieków	do	
indywidualnych	 szczelnych	 zbiorników	 bez-
odpEywowych,	 z	 zapewnieniem	 ich	 wywozu	
i	oczyszczania	w	ramach	miejskiego	systemu	
unieszkodliwiania	[cieków;	

c)	 odprowadzanie	 wód	 deszczowych	 poprzez	
miejską	sieć	kanalizacji	deszczowej.

5)	zasady	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną:
a)	zasilanie	w	energię	elektryczną	poprzez	 roz-

budowę	 istniejących	 sieci	 elektroenergetycz-
nych	 i	 stacji	 transformatorowych,	na	warun-
kach	 uzgodnionych	 przez	 przedsiębiorstwo	
energetyczne,	

b)	 na	 obszarze,	 gdzie	 wystąpi	 zapotrzebowa-
nie	 na	 zasilanie	 w	 energię	 elektryczną,	 na	
kardym	 terenie	 dopuszcza	 się	 budowę	 stacji	
transformatorowych	i	sieci	[redniego	i	niskie-
go	napięcia,	w	lokalizacji	uzgodnionej	z	przed-

siębiorstwem	 energetycznym,	 z	 wymogiem	
zapewnienia	caEodobowego	dostępu	dla	sEurb	
energetycznych,	

c)	dopuszcza	się	przebudowę	sieci	elektroener-
getycznych	 i	 stacji	 transformatorowych	 koli-
dujących	z	planowanym	zagospodarowaniem	
terenu	i	ukEadem	komunikacyjnym,	na	warun-
kach	okre[lonych	przez	przedsiębiorstwo	ener-
getyczne,	

d)	dla	usytuowania	urządzeG	elektroenergetycz-
nych	 nie	 wymaga	 się	 zachowania	 linii	 zabu-
dowy,	

e)	 inwestycje	 nalery	 lokalizować	 w	 odlegEo-
[ciach	od	linii	ektroenergetycznych	zgodnych	
z	przepisami	prawa	i	normami;

f)	wzdEur	napowietrznej	 linii	elektroenergetycz-
nej	[redniego	napięcia	15kV	wyznacza	się	pas	
technologiczny	o	granicach	w	odlegEo[ci	5	m	
od	skrajnego	przewodu	po	obu	stronach	linii,	

g)	 wzdEur	 napowietrznych	 linii	 elektroenerge-
tycznych	niskiego	napięcia	wyznacza	się	pas	
technologiczny	o	granicach	w	odlegEo[ci	3	m	
od	skrajnego	przewodu	po	obu	stronach	linii,	

h)	skablowanie	linii	napowietrznych	znosi	usta-
lone	powyrej	pasy	technologiczne.

i)	wszelkie	inwestycje	w	bezpo[rednim	sąsiedz-
twie	ww.	linii	wymagają	uzgodnienia	z	admini-
stratorem	sieci;

j)	w	 razie	 budowy	nowych	 sieci	 nalery	 stoso-
wać	przewody	kablowe	doziemne.

6)	zasady	zaopatrzenia	w	ciepEo:
a)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 indywidualnych	

pródeE	 ciepEa	 z	 wykorzystaniem	 paliw	 oraz	
urządzeG	o	obnironej	emisji	zanieczyszczeG	do	
atmosfery;

b)	dopuszcza	się	wykorzystanie	energii	ze	pródeE	
odnawialnych,	przy	uwzględnieniu	przepisów	
odrębnych	dotyczących	ochrony	[rodowiska;

7)	zasady	wyposarenia	terenów	w	systemy	Eącz-
no[ci:

a)	dopuszcza	się	rozbudowę	sieci	telekomunika-
cyjnych	podziemnych	i	napowietrznych,	

b)	preferuje	się	przewody	kablowe	doziemne,	
c)	nie	dopuszcza	się	 lokalizacji	wolnostojących	

masztów	dla	urządzeG	telekomunikacyjnych	 i	
teletransmisyjnych	 na	 obszarze	 objętym	 pla-
nem;

8)	zasady	zaopatrzenia	w	gaz	ziemny:
a)	 zasilanie	 w	 gaz	 ziemny	 poprzez	 rozbudowę	

sieci	gazowej	[redniego	ci[nienia	prowadzonej	
w	pasach	komunikacyjnych	ulic;

b)	przyEączanie	odbiorców	do	sieci	gazowej	na	
zasadach	 okre[lonych	 w	 przepisach	 prawa	 i	
warunkach	uzgodnionych	przez	operatora	sys-
temu	dystrybucyjnego;

9)	 realizacja	 innych	 elementów	 uzbrojenia	 more	
się	 odbywać	 na	 warunkach	 okre[lonych	 w	
przepisach	prawa;

10)	wszelkie	kolizje	z	sieciami	 i	urządzeniami	 in-
frastruktury	technicznej	nalery	rozwiązywać	w	
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uzgodnieniu	z	administratorami	sieci.
2.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 modernizacji,	

rozbudowy	i	budowy	systemu	komunikacji:
1)	 zasady	 zagospodarowania	 terenów	 dróg	 pu-

blicznych	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolem	KD-Z:

a)	przeznaczenie	podstawowe:	droga	publiczna	
｠	pas	drogowy	ulicy	klasy	zbiorczej,	

b)	parametry	zagospodarowania	terenu:
-	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	zgodnie	

z	rysunkiem	planu,	
-	jezdnia	o	parametrach	zgodnych	z	przeznacze-

niem,	
-	obustronne	chodniki,	
-	dopuszcza	się	lokalizację	[cierki	rowerowej,	
-	dopuszcza	się	pasy	zieleni	przyulicznej	w	zaler-

no[ci	od	lokalnych	uwarunkowaG;
-	dopuszcza	się	elementy	maEej	architektury,	jak:	

kioski	i	stanowiska	handlowe,	o	maksymalnej	
powierzchni	12	m2,	

-	dopuszcza	się	sytuowanie	urządzeG	infrastruk-
tury	technicznej	nie	związanej	z	funkcjonowa-
niem	drogi;

2)	 zasady	 zagospodarowania	 terenów	 dróg	 pu-
blicznych	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolem	KD-L:

a)	przeznaczenie	podstawowe:	droga	publiczna	
｠	pas	drogowy	ulicy	klasy	lokalnej,	

b)	parametry	zagospodarowania	terenu:
-	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	zgodnie	

z	 rysunkiem	 planu,	 z	 dopuszczeniem	 dla	 no-
woprojektowanych	ulic	korekt	wynikających	z	
lokalnych	warunków,	

-	jezdnia	o	parametrach	zgodnych	z	przeznacze-
niem,	z	dopuszczeniem	pasów	postojowych,	

-	obustronne	chodniki,	
-	dopuszcza	się	lokalizację	[cierki	rowerowej,	
-	dopuszcza	się	pasy	zieleni	przyulicznej	w	zaler-

no[ci	od	lokalnych	uwarunkowaG,	
-	dopuszcza	się	sytuowanie	urządzeG	infrastruk-

tury	technicznej	nie	związanej	z	funkcjonowa-
niem	drogi;

3)	 zasady	 zagospodarowania	 terenów	 dróg	 pu-
blicznych	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolem	KD-D:

a)	przeznaczenie	podstawowe:	droga	publiczna	
｠	pas	drogowy	ulicy	klasy	dojazdowej,	

b)	parametry	zagospodarowania	terenu:
-	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	zgodnie	

z	 rysunkiem	 planu,	 z	 dopuszczeniem	 korekt	
wynikających	z	 lokalnych	warunków,	dla	no-
woprojektowanych	ulic,	

-	jezdnia	o	parametrach	zgodnych	z	przeznacze-
niem,	z	dopuszczeniem	pasów	postojowych,	

-	 chodniki	 obustronne,	 dopuszcza	 się	 chodniki	
jednostronne,	 a	 takre	 jednoprzestrzenną	 na-
wierzchnię	dla	ruchu	koEowego	i	pieszego,	

-	dopuszcza	się	pasy	zieleni	przyulicznej	w	zaler-
no[ci	od	lokalnych	uwarunkowaG,	

-	dopuszcza	się	sytuowanie	urządzeG	infrastruk-

tury	technicznej	nie	związanej	z	funkcjonowa-
niem	drogi;

4)	 zasady	 zagospodarowania	 terenów	 dróg	 pu-
blicznych	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolem	KDx:	

a)	przeznaczenie	podstawowe:	droga	ogólnodo-
stępna	｠	ciąg	pieszo-jezdny,	

b)	parametry	zagospodarowania	terenu:
-	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	co	naj-

mniej	4,	5	m,	
-	dopuszcza	się	sytuowanie	urządzeG	infrastruk-

tury	technicznej	nie	związanej	z	funkcjonowa-
niem	drogi,	

-	nawierzchnia	jednoprzestrzenna	dla	ruchu	pie-
szego	i	koEowego;

5)	 zasady	 zagospodarowania	 terenów	 dróg	 we-
wnętrznych	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	KDW:

a)	przeznaczenie	podstawowe:	ulica	wewnętrzna,	
b)	parametry	zagospodarowania	terenu:
-	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	co	naj-

mniej	6,	0	m,	
-	dopuszcza	się	sytuowanie	urządzeG	infrastruk-

tury	technicznej	nie	związanej	z	funkcjonowa-
niem	drogi,	

-	dopuszcza	się	nawierzchnię	jednoprzestrzenną	
dla	ruchu	pieszego	i	koEowego;

c)	obowiązuje	ustanowienie	sEurebno[ci	drogo-
wej	lub	wspóEwEasno[ci	na	rzecz	dziaEek	obsEu-
giwanych	przez	ulicę	wewnętrzną,	

d)	na	terenach	zabudowy	dopuszcza	się	wydzie-
lanie	dróg	wewnętrznych	innych	nir	przedsta-
wione	na	rysunku	planu.	

ROZDZIAD	3
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów wyodrębnionych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 

przeznaczenia

§14.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 1MW/MN/U,	 2MW/
MN/U,	3MW/MN/U,	4MW/MN/U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	 z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	-	w	
linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;	

c)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:
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5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	dla	terenu	4MW/MN/U	wjazdy	od	ul.	Wschod-

niej	i	DEugosza,
b)	dla	terenu	3MW/MN/U	wjazdy	od	ul.	DEugo-

sza,	Starowarszawskiej	i	Krzywej,	
c)	dla	terenu	1MW/MN/U	wjazdy	od	ulic	otacza-

jących	blok	zabudowy,
d)	dla	terenu	2MW/MN/U	wjazdy	od	ulic	otacza-

jących	blok	zabudowy,
e)	dopuszcza	się	przejazdy	bramowe	przez	bu-

dynki.
6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	 nieruchomo[ci	 skEadające	 się	 z	 kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§15.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	5MW/MN/U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	 z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	-	w	
linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	 budynków	 istniejących	 oraz	 wymianę	
budynków	w	zEym	stanie	technicznym;

c)	dopuszcza	się	 zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	 mieszkalnych	 i	 gospodarczych	 na	
usEugowy;

d)	funkcja	usEugowa	nie	more	kolidować	z	rad-
ną	z	pozostaEych	funkcji	podstawowych.

e)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks	 50%	 pow.	
dziaEki

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	 20%	 pow.	
dziaEki

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	terenu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	 dziaEki	 z	 dopuszczeniem	
pomniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	 więcej	 nir	 najwyrszy	 budynek	
w	ciągu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	 spad.,	 20o-40o,	 dla	 budynków	
jednorodzinnych	 dopuszcza	 się	
dach	pEaski

1	 spad.,	 nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa,	
dowolne	na	dachach	pEaskich

jak	obok	

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	 60%	 pow.	
dziaEki

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	10%	pow.	dziaE-
ki

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	terenu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	dziaEki	z	dopuszczeniem	
pomniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji 	II	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	więcej	nir	najwyrszy	budynek	
w	ciągu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	 spad.,	 20o-40o	 dla	 budynków	
jednorodzinnych	 dopuszcza	 się	
dach	pEaski

1	 spad.,	 nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	 lub	 blacha	 dachówko-
wa,	dowolne	na	dachach	pEaskich

jak	obok	
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5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	na	posesje	od	ul.	Joselewicza,	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	 nieruchomo[ci	 skEadające	 się	 z	 kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§16.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 6MW/MN/U	 i	 7MW/
MN/U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	 z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	｠	w	
liniach	rozgraniczających;

b)	 zabudowa	 usEugowa	 more	 być	 realizowana	
jako	wbudowana	w	bryEę	budynku	mieszkalne-
go	albo	jako	wolnostojący	obiekt	budowlany;

c)	dla	projektowanych	usEug	nalery	zapewnić	co	
najmniej	1	miejsce	parkingowe	na	terenie	wEa-
snym	inwestora;

d)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków;

e)	dopuszcza	się	 zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	lub	ich	czę[ci	na	usEugowy;

f)	w	elewacji	frontowej	budynku	na	poEączonych	
dziaEkach	nalery	uwidocznić	granicę	dziaEek.

g)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

h)	w	przypadku	istniejącej	zabudowy	gospodar-
czej	wyrszej	nir	1	kondygnacja,	usytuowanej	
przy	granicy	dziaEki,	dopuszcza	się	na	przyle-
gEej	dziaEce	zabudowę	o	wysoko[ci	równej	tej	
istniejącej	zabudowie.	

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ulic	otaczających	teren,	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów,	z	wy-

jątkiem	podziaEu	dziaEki	nr	121	na	dwie	czę[ci;	
b)	 nieruchomo[ci	 skEadające	 się	 z	 kilku	dziaEek	

traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§17.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	8MW/MN/U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	

mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	 z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	-	w	
linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	dopuszcza	się	 zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	 mieszkalnych	 i	 gospodarczych	 na	

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks	 50%	 pow.	
dziaEki

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%	pow.	dziaE-
ki

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	 rozgr.	 terenu	
wzdEur	ulic

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	dziaEki	z	dopuszczeniem	
pomniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji zab.	 jednorodz.	 i	usE.	 II	+	podda-
sze

I

zab.	wielorodz.	do	 III	+	
poddasze

I

wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy	wielorodz

jak	budynek	przy	ul.	Grodzkiej	19 do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-45o	 1	 spad.,	 nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	obok,	dowolne	
na	d.	pEaskich	
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usEugowy; d)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	 wjazdy	 od	 ul.	 Grodzkiej,	 Ku[nierskiej	 i	

Wschodniej,	
b)	dopuszcza	się	przejazdy	bramowe,	
c)	szeroko[ć	wjazdów	musi	speEniać	wymagania	

przepisów	przeciwporarowych.
6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	 nieruchomo[ci	 skEadające	 się	 z	 kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§18.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 9MW/MN/U,	 10MW/
MN/U,	11MW/MN/U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	 z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.	

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	-	w	
linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	dopuszcza	się	 zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	 mieszkalnych	 i	 gospodarczych	 na	
usEugowy;

d)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	
gospodarcze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	 60%	 pow.	
dziaEki

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	 10%	 pow.	
dziaEki

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	terenu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	 dziaEki	 z	 dopuszczeniem	po-
mniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji 	II	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	 więcej	 nir	 najwyrszy	 budynek	 w	
ciągu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o	 1	 spad.,	 nachy-
lenie	 jak	 obok	
lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	
gospodarcze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	 60%	 pow.	
dziaEki

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	 10%	 pow.	
dziaEki

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	terenu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	dziaEki	z	dopuszczeniem	po-
mniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji 	II	do	III	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	 więcej	 nir	 najwyrszy	 budynek	 w	
ciągu	zabudowy,	na	terenie	9MW/MN	
jak	bud.	przy	ul.	Grodzkiej	19

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o 1	 spad.,	 nachy-
lenie	 jak	 obok	
lub	pEaski	
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pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

max.	50%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	terenu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	dziaEki	z	dopuszczeniem	po-
mniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	 więcej	 nir	 najwyrszy	 budynek	 w	
ciągu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o 1	 spad.,	 nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	obok	lub	papa

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	dla	terenu	9MW/MN/U	wjazdy	od	ul.	Grodz-

kiej	i	KiliGskiego,
b)	dla	terenu	10MW/MN/U	wjazdy	od	ul.	KiliG-

skiego.	
c)	dla	 terenów	11MW/MN/U	wjazdy	od	ul.	Ki-

liGskiego,	WyszyGskiego	 i	Mickiewicza,	z	do-
puszczeniem	dla	dziaEki	nr	167	wjazdu	przez	
przejazd	bramowy	od	St.	Rynku,	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	 nieruchomo[ci	 skEadające	 się	 z	 kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§19.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	12MW/MN/U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	

usEug.
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	 z	 funkcji	

podstawowych,	występująca	samodzielnie.
3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-

niowo-usEugowych.
4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:

a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	
nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	-	w	
linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	dopuszcza	się	 zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	 mieszkalnych	 i	 gospodarczych	 na	
usEugowy;	

d)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ul.	KiliGskiego	i	Rzepniczej,	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	 nieruchomo[ci	 skEadające	 się	 z	 kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§20.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 13MW/MN/U	 ustala	
się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	 z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	-	w	
linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	dopuszcza	się	 zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	 mieszkalnych	 i	 gospodarczych	 na	
usEugowy;

d)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:
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parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	50%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	 rozgr.	 tere-
nu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	dziaEki	z	dopuszczeniem	po-
mniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	do	III	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	 więcej	 nir	 najwyrszy	 budynek	 w	
ciągu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o 1	 spad.,	 nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	obok	lub	papa

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ul.	WyszyGskiego	i	Rzepniczej.

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	nieruchomo[ci	 skEadające	się	 z	kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§21.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 14MW/MN/U	 ustala	
się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	

podstawowych,	występująca	samodzielnie.	
3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-

niowo-usEugowych.
4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:

a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	
nalery	 lokalizować	 zgodnie	 z	 liniami	 zabudo-
wy	okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	
planu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	
-	w	linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

max.	50%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	tere-
nu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	 dziaEki	 z	 dopuszczeniem	 po-
mniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	więcej	nir	najwyrszy	budynek	w	cią-
gu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	 spad.,	 20o-35o	 dla	 bud.	 jednorodzin-
nych	dopuszcza	się	dach	pEaski

1	spad.,	nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	obok	lub	papa

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ul.	Kajki	i	Jasnej,	
f)	 dopuszcza	się	przejazdy	bramowe	przez	bu-

dynek.
6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.

b)	nieruchomo[ci	 skEadające	się	 z	kilku	dziaEek	
gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§22.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	15MW/MN/U	i	17MW/
MN/U	ustala	się:	
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1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	 lokalizować	 zgodnie	 z	 liniami	 zabudo-

wy	okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	
planu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	
-	w	linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	dopuszcza	się	zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	 mieszkalnych	 i	 gospodarczych	 na	
usEugowy;

d)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	dla	terenu	15MW/MN/U	wjazdy	od	ul.	Kajki	i	

Jasnej	i	PuEaskiego,
b)	dla	terenu	17MW/MN/U	wjazdy	od	ul.	Kajki	i	

PuEaskiego,	
6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	nieruchomo[ci	 skEadające	się	 z	kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§23.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 16MW/MN/U	 ustala	
się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	

usEug.
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	

podstawowych,	występująca	samodzielnie.
3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-

niowo-usEugowych.
4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:

a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	
nalery	 lokalizować	 zgodnie	 z	 liniami	 zabudo-
wy	okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	
planu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	
-	w	linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	
gospodarcze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

max.	60%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	10%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	 rozgr.	 te-
renu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	dziaEki	z	dopuszczeniem	pomniej-
szenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	do	III	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	więcej	 nir	 najwyrszy	budynek	w	ciągu	
zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o	 1	spad.,	nachy-
lenie	 jak	 obok	
lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	
gospodarcze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

max.	50%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	 rozgr.	 tere-
nu



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	185 ｠	18693	｠ Poz.	3134

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ul.	Kajki,	PuEaskiego	i	Jasnej,	
f)	 dopuszcza	się	przejazdy	bramowe	przez	bu-

dynek.
6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.	
b)	nieruchomo[ci	 skEadające	się	 z	kilku	dziaEek	

gruntu	traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§24.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	18MW/MN/U	i	19MW/
MN/U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,	jednorodzinnej	i	
usEug.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	
podstawowych,	występująca	samodzielnie.

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	 lokalizować	 zgodnie	 z	 liniami	 zabudo-
wy	okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	
planu	lub	-	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	
-	w	linii	rozgraniczającej	teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	istniejących;

c)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	dla	obu	terenów	wjazdy	od	ulic	otaczających,	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	dopuszcza	się	podziaEy	dziaEek	wzdEur	tylnej	

granicy	terenu	w	pasie	o	szeroko[ci	do	45	m,	
z	przeznaczeniem	na	zabudowę	jednorodzinną	
z	dopuszczeniem	usEug,	w	ukEadzie	wolnosto-
jącym	i	blipniaczym,	

b)	przeznacza	się	pas	terenu	o	szeroko[ci	do	12	
m	dla	poszerzenia	przejazdu	wzdEur	wschod-
niej	granicy	obu	terenów,

c)	dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek	wydzielonych	
z	pasa	terenu,	o	którym	mowa	w	punkcie	a.

§25.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	20MW/MN	ustala	się:

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	 dziaEki	 z	 dopuszczeniem	 po-
mniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	więcej	nir	najwyrszy	budynek	w	ciągu	
zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	 spad.,	 20o-35o	 dla	 bud.	 jednorodzin-
nych	dopuszcza	się	dach	pEaski

1	 spad.,	 nachy-
lenie	 jak	 obok	
lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	
gospodarcze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

max.	50%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
przy	ul.	Kajki	(obowiąz.)

linie	rozgr.	terenu

poEorenie	 linii	 zabudowy	
wzdEur	 tylnej	 granicy	
(nieprzekraczalne)

zgodnie	 z	 rys.	
planu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	 dziaEki	 z	 dopuszczeniem	 po-
mniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	+	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	więcej	nir	najwyrszy	budynek	w	ciągu	
zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o	dla	bud.	jednorodz.	do-
puszcza	się	dach	pEaski

1	spad.,	nachy-
lenie	 jak	 obok	
lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa
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1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej	lub	jednorodzin-
nej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	z	linia-

mi	zabudowy	okre[lonymi	na	zaEączniku	gra-
ficznym	do	planu,	

b)	 zakazuje	 się	 realizacji	 budynków	 gospodar-
czych	i	gararowych	od	strony	granicy	dziaEki	

budowlanej	z	terenami	dróg	publicznych;
3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-

wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej,	w	przypad-
ku	 nie	 wystąpienia	 zabudowy	 jednorodzinnej	
｠	 jak	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wieloro-
dzinnej;	

4)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	poprzez	wjazdy	od	projektowanej	ulicy.

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 nowych	 dziaEek	

budowlanych	o	powierzchni	co	najmniej	800	
m2	i	szeroko[ci	22	m,	

c)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dróg	 wewnętrz-
nych	o	minimalnej	szeroko[ci	8	m.

§26.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	21MW/MN	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej	i	jednorodzinnej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	z	linia-

mi	zabudowy	okre[lonymi	na	zaEączniku	gra-
ficznym	do	planu,	

b)	preferuje	się	zabudowę	budynkami	jednosek-
cyjnymi,	 zlokalizowanymi	 w[ród	 istniejącego	
starodrzewu,	

b)	 nalery	 zachować	 istniejące	 zadrzewienia	 w	
dobrym	stanie,	ograniczając	ich	likwidację	do	
niezbędnego	minimum	wynikającego	z	projek-
tu	zagospodarowania	terenu;

c)	na	kondygnacji	najwyrszej	budynku	wieloro-
dzinnego	dopuszcza	się	mieszkania	z	antreso-
lą;	

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej,	w	przypad-
ku	 nie	 wystąpienia	 zabudowy	 jednorodzinnej	
｠	 jak	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wieloro-
dzinnej;	

4)	Ustala	się	następujące	parametry	dla	 terenu	 i	
zabudowy:

parametr teren budynki	mieszkalne bud.	gospodar-
cze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	30%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	50%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(nieprzekraczalne)

5	 m	 od	 frontu	
dziaEki	

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

jednorodz.	do	15	m,	
wielorodz.	do	25	m

do	8	m

ilo[ć	kondygnacji II	do	III,	w	tym	urytkowe	poddasze I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

do	12	m do	5	m

geometria	dachów 2	 lub	 4	 spad.,	 dopuszcz.	 naczóEkowy,	
20o-40o

1	 spad.,	 nachy-
lenie	 jak	 obok	
lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynki	mieszkalne bud.	
gospodarcze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	30%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	50%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(nieprzekraczalne)

5	m	od	linii	rozgr.	
terenu
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5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	terenu:
a)	poprzez	ulice	wewnętrzne;	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 nowych	 dziaEek	

budowlanych	o	powierzchni	co	najmniej	800	
m2	i	szeroko[ci	20	m	w	strefie	lokalizacji	bu-
dynku,	

b)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dróg	 wewnętrz-
nych	o	minimalnej	szeroko[ci	8	m.	

§27.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	22MW	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	 utrzymuje	 się	 istniejącą	 zabudowę,	 dopusz-

cza	się	jej	remonty,	przebudowę	i	rozbudowę;	
b)	zabudowa	gospodarcza	more	być	realizowa-

na	jako	wolnostojący	obiekt	budowlany;
c)	zakazuje	się	realizacji	wolnostojących	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych	przy	grani-
cy	dziaEki	budowlanej	z	terenami	dróg	publicz-
nych;	

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-
wy	mieszkaniowej	wielorodzinnej	i	zamieszka-
nia	zbiorowego.

4)	parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	przylegEej	ulicy.	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	dopuszcza	się	wydzielenie	1	nowej	dziaEki	bu-

dowlanej	o	powierzchni	co	najmniej	600	m2	i	
szeroko[ci	25	m,	z	dostępem	od	przedEurenia	
ul	Ogrodowej.

§28.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	23MW	i	24	MW	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	 utrzymuje	 się	 istniejącą	 zabudowę,	 dopusz-

cza	się	jej	wymianę,	którą	nalery	lokalizować	
zgodnie	z	liniami	zabudowy	okre[lonymi	na	za-

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

jednorodz.	do	15	m,	
wielorodz.	do	25	m

Do	8	m

ilo[ć	kondygnacji wielorodz.	II	do	III	w	tym	urytkowe	pod-
dasze,	
jednorodz.	do	II

I

wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy	

do	12	m do	4	m

geometria	 dachów	 za-
bud.	wielorodz.

wielospad.,	20o	-	40o,	 2	 spad.,	 jak	
obok	lub	pEaski	

geometria	 dachów	 za-
bud.	jednorodz.

2	lub	4	spad.,	dop.	naczóEkowy,	200-400 1	 spad.,	 nachy-
lenie	 jak	 obok	
lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynki	mieszkalne bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	20%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	60%

poEorenie	linii	zabudowy	 wg	rysunku	planu
szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

do	15	m do	10	m

ilo[ć	kondygnacji II	do	III	 I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

do	12	m do	4	m

geometria	dachów 2	lub	4	spad.,	dopuszczalny	naczóEko-
wy,	20o-40o

1	spad.,	nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dach. jak	obok	lub	papa
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Eączniku	graficznym	do	planu	lub	w	przypadku	
braku	linii	zabudowy	-	w	linii	rozgraniczającej	
teren	zabudowy;	

b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków;

c)	dopuszcza	się	zmianę	sposobu	urytkowania	
budynków	lub	ich	czę[ci	na	usEugowy;

d)	ustala	się	następujące	parametry	dla	terenu	i	
zabudowy:

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-
wy	mieszkaniowej	wielorodzinnej	i	zamieszka-
nia	zbiorowego.

4)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ulic	otaczających,	

5)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	nowych	podziaEów.
b)	nieruchomo[ci	 skEadające	się	 z	kilku	dziaEek	

traktuje	się	jako	dziaEkę	budowlaną.

§29.1.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 25MN/U,	 26MN/U,	
27MN/U	i	28MN/U	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	usEug	nieuciąr-
liwych.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	
podstawowych.	

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	z	linia-

mi	zabudowy	okre[lonymi	na	zaEączniku	gra-
ficznym	do	planu,	

b)	 zabudowa	 usEugowa	 more	 być	 realizowana	
jako	dobudowana	do	bryEy	budynku	mieszkal-
nego	albo	jako	wolnostojący	obiekt	budowla-
ny;

c)	 dopuszcza	 się	 adaptację	 istniejącej	 zabudo-
wy	gospodarczej,	dopuszcza	się	jej	remonty	i	
przebudowę;	

d)	 zakazuje	 się	 realizacji	 nowych	 wolnostoją-
cych	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
od	strony	granicy	dziaEki	budowlanej	z	terena-
mi	dróg	publicznych;

e)	 stanowiska	 parkingowe	dla	 projektowanych	
usEug	nalery	realizować	wyEącznie	na	terenie	
wEasnym	inwestora;

f)	 dla	 projektowanych	 usEug	 nalery	 zapewnić	
minimalnie	 2	 miejsca	 parkingowe	 na	 50	 m2	
powierzchni	urytkowej	usEug.	

5)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

parametr teren budynki	mieszkalne bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	30%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	50%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	terenu

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

szeroko[ć	 dziaEki	 z	 dopuszczeniem	
pomniejszenia	o	wjazd	na	dziaEkę

nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	 I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	więcej	nir	najwyrszy	budynek	w	
ciągu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o 1	 spad.,	 nachylenie	
jak	obok	lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	obok	lub	papa

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gosp.
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	40%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(nieprzekraczalne)

5	 m	 od	 frontu	
dziaEki	

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

do	15	m do	20	m

ilo[ć	kondygnacji II	 I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

do	10,	0	m do	4	m
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6)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ulic	przylegEych	do	terenów,
b)	dojazd	do	dziaEek	wydzielanych	w	gEębi	tere-

nu	poprzez	drogi	wewnętrzne	o	szeroko[ci	co	
najmniej	6	m.

7)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 nowych	 dziaEek	

budowlanych	o	powierzchni	co	najmniej	1000	
m2	i	szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	25	m,

b)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dróg	 wewnętrz-
nych	o	minimalnej	szeroko[ci	8	m.

§30.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	 symbolem	 przeznaczenia	 29MN/U,	 30MN/U,	
31MN/U,	32MN/U,	33MN/U,	35MN/U	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	usEug	nieuciąr-
liwych.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	
podstawowych.	

3)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	zabudowy	
okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	pla-
nu	lub	w	przypadku	braku	linii	zabudowy	｠	w	
liniach	rozgraniczających	ul.	Asnyka	i	Wodnej	
oraz	w	odlegEo[ci	5	m	od	linii	rozgraniczającej	
z	pasem	drogowym	ulic	Ogrodowej,	Orzeszko-
wej	i	Fornalskiej;	

b)	 zabudowa	 usEugowa	 more	 być	 realizowana	
jako	dobudowana	do	bryEy	budynku	mieszkal-
nego	albo	jako	wolnostojący	obiekt	budowla-
ny;

c)	zakazuje	się	realizacji	wolnostojących	budyn-
ków	 gospodarczych	 i	 gararowych	 od	 strony	
granicy	dziaEki	budowlanej	z	terenami	dróg	pu-
blicznych;

d)	 dla	 projektowanych	 usEug	 nalery	 zapewnić	
minimalnie	 2	 miejsca	 parkingowe	 na	 50	 m2	
powierzchni	urytkowej	usEug.	

4)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

5)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

6)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	dojazd	do	dziaEek	wydzielanych	w	gEębi	tere-

nu	poprzez	drogi	wewnętrzne	o	szeroko[ci	co	
najmniej	4,5	m.

7)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 nowych	 dziaEek	

budowlanych	o	powierzchni	co	najmniej	800	
m2	i	szeroko[ci	22	m,	

b)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dziaEek	 o	 po-
wierzchni	 mniejszej	 nir	 okre[lona	 w	 punkcie	
a),	w	celu	powiększenia	przylegEych	dziaEek,

c)	dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek,	
d)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dróg	 wewnętrz-

nych	 o	minimalnej	 szeroko[ci	 4,5	m,	 innych	
nir	 przedstawiono	 na	 zaEączniku	 graficznym	
do	uchwaEy;

§31.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	34MN/U,	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	usEug	nieuciąr-
liwych.

geometria	dachów 2	 lub	 4	 spad.,	 dopuszcz.	 naczóEkowy,	
20o-40o

1	 spad.,	 na-
chylenie	 jak	
obok	lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	30%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	40%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(obowiązujące)

linie	rozgr.	terenu	 zgodnie	z	p.	3.a

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

do	15	m nie	okre[la	się

ilo[ć	kondygnacji II	 I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

nie	 więcej	 nir	 najwyrszy	 budynek	 w	
ciągu	zabudowy

do	4	m

geometria	dachów 2	spad.,	20o-35o 1	spad.,	nachyle-
nie	 jak	 obok	 lub	
pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dachówkowa jak	obok	lub	papa
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2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	
podstawowych.	

3)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	 lokalizować	 zgodnie	 z	 liniami	 zabudo-
wy	okre[lonymi	na	zaEączniku	graficznym	do	
planu;	

b)	 zabudowa	 usEugowa	 more	 być	 realizowana	
jako	dobudowana	do	bryEy	budynku	mieszkal-
nego	albo	jako	wolnostojący	obiekt	budowla-
ny;

c)	zakazuje	się	realizacji	wolnostojących	budyn-
ków	 gospodarczych	 i	 gararowych	 od	 strony	

granicy	dziaEki	budowlanej	z	terenami	dróg	pu-
blicznych;

d)	 stanowiska	parkingowe	dla	 projektowanych	
usEug	nalery	realizować	wyEącznie	na	terenie	
wEasnym	inwestora;

e)	 dla	 projektowanych	 usEug	 nalery	 zapewnić	
minimalnie	 2	 miejsca	 parkingowe	 na	 50	 m2	
powierzchni	urytkowej	usEug.	

4)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

5)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

6)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	przylegEych	ulic,
b)	dojazd	do	dziaEek	wydzielanych	w	gEębi	tere-

nu	poprzez	drogi	wewnętrzne	o	szeroko[ci	co	
najmniej	5	m.

7)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 nowych	 dziaEek	

budowlanych	o	powierzchni	co	najmniej	800	
m2	i	szeroko[ci	20	m,	

b)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dziaEek	 o	 po-
wierzchni	 mniejszej	 nir	 okre[lona	 w	 punkcie	
a),	w	celu	powiększenia	przylegEych	dziaEek,

c)	dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek,	
d)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dróg	 wewnętrz-

nych	o	minimalnej	szeroko[ci	6	m.

§32.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	36MN,	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	 utrzymuje	 się	 istniejący	 budynek	 podlegają-

cy	 ochronie	 konserwatorskiej,	 dopuszcza	 się	
zmiany	w	wyglądzie	bryEy	i	elewacji	związane	
z	przywróceniem	pierwotnej	formy	lub	popra-
wą	wyglądu	budynku;

b)	zabudowa	gospodarcza	more	być	realizowa-
na	jako	wolnostojący	obiekt	budowlany;

c)	 zakazuje	 się	 realizacji	 budynków	 gospodar-
czych	 i	 gararowych	 przy	 granicy	 dziaEki	 bu-
dowlanej	z	terenami	dróg	publicznych;	

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej.

4)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

parametr teren budynki	mieszkalnei	
usEugowe

bud.	gospodarcze

wskapnik	 pow.	 zabudowy	 do	 pow.	
dziaEki

maks.	40%

powierzchnia	biologicznie	czynna min.	40%
poEorenie	 linii	 zabudowy	 (nieprzekra-
czalne)

5	 m	 od	 frontu	
dziaEki	

szeroko[ć	elewacji	frontowej do	14	m do	12	m
ilo[ć	kondygnacji II	 I
wysoko[ć	caEkowita	zabudowy do	9,	5	m do	4	m
geometria	dachów 2	lub	4	spad.,	dopuszcz.

naczóEkowy,	200-350	
1	 spad.,	 nachyle-
nie
jak	obok	lub	pEaski

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	da-
chówkowa

jak	obok	lub	papa

parametr teren budynki	mieszkalne bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	40%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	30%
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5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	terenu:
a)	dojazd	z	istniejącej	ulicy	dojazdowej.	

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	podziaEów.

§33.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	37MN	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	dopuszcza	

się	jej	rozbudowę	oraz	wymianę,	
b)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynków	 gospo-

darczych	przy	granicy	z	dziaEką	nr	43;
3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-

wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej.
4)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-

wy:

5)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	terenu:
a)	poprzez	wjazd	od	przylegEych	ulic.

6)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	zakazuje	się	wydzielania	nowych	dziaEek.	

§34.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	38U/MN,	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	usEug	nie-
uciąrliwych	związanych	z	dziaEalno[cią	związ-
ku	wyznaniowego	 i	 zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	 jedna	z	 funkcji	
podstawowych.	

3)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zabudowę	w	obrębie	terenów	zabudowanych	

nalery	 lokalizować	 zgodnie	 z	 liniami	 zabudo-

wy	 okre[lonymi	 w	 planie	 lub	 na	 zaEączniku	
graficznym	do	planu;

b)	 zabudowa	 usEugowa	 more	 być	 realizowana	
jako	dobudowana	do	bryEy	budynku	mieszkal-
nego	albo	jako	wolnostojący	obiekt	budowla-
ny;

c)	zakazuje	się	realizacji	wolnostojących	budyn-
ków	 gospodarczych	 i	 gararowych	 od	 strony	
granicy	dziaEki	budowlanej	z	terenami	dróg	pu-
blicznych;

d)	 stanowiska	parkingowe	dla	 projektowanych	
usEug	nalery	realizować	wyEącznie	na	terenie	
wEasnym	inwestora;

e)	 dla	 projektowanych	 usEug	 nalery	 zapewnić	
minimalnie	 2	 miejsca	 parkingowe	 na	 50	 m2	
powierzchni	urytkowej	usEug.	

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(nieprzekraczalne)

4	m	od	granic	dziaEki	

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

do	21,	5	m do	10	m

ilo[ć	kondygnacji I+P	 I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

do	7,5	m do	4	m

geometria	dachów 2	spadowe,	200-300 2	spad.,	nachylenie	
jak	obok	lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka,	 blacha	 dachówkowa	
lub	pEaska

jak	obok	lub	papa

parametr teren budynki	mieszkalne bud.	gospodarcze
wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	30%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	40%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(nieprzekraczalne)

4	 m	 od	 frontu	
dziaEki	

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

do	12	m do	8	m

ilo[ć	kondygnacji I+P I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

do	8	m do	4	m

geometria	dachów 2	lub	4	spad.,	dopuszczalny	na-
czóEkowy,	200-400

1	 spad.,	 nachylenie	 jak	
obok	lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	 lub	 blacha	dachów-
kowa

jak	obok	lub	papa
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4)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych.

5)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

parametr teren budynki	mieszkalne	i	usEugowe bud.	gospodar-
cze

wskapnik	 pow.	 zabudo-
wy	do	pow.	dziaEki

maks.	50%

powierzchnia	 biologicz-
nie	czynna

min.	20%

poEorenie	 linii	 zabudowy	
(nieprzekraczalne)

5	 m	 od	 frontu	
dziaEki	

szeroko[ć	 elewacji	 fron-
towej

mieszk.	｠	do	12	m	usEugowe	｠	do	30	m do	10	m

ilo[ć	kondygnacji do	II	 I
wysoko[ć	 caEkowita	 za-
budowy

do	10	m do	4	m

geometria	dachów 2	 lub	4	 spad.,	 dopuszczalny	 naczóEko-
wy,	200-350

1	spad.	jak	obok	
lub	pEaski	

pokrycie	dachów dachówka	lub	blacha	dach. jak	 obok	 lub	
papa

parametr teren budynek	usEugowy bud.	gospo-
darcze

wskapnik	pow.	zabudowy	do	pow.	dziaEki maks.	20%
powierzchnia	biologicznie	czynna min.	40%
poEorenie	linii	zabudowy	(nieprzekraczalne) 5	 m	 od	 frontu	

dziaEki	
szeroko[ć	elewacji	frontowej do	30	m
ilo[ć	kondygnacji II	
wysoko[ć	caEkowita	zabudowy do	10	m
geometria	dachów 2	lub	4	spad.,	200-400

pokrycie	dachów dachówka	 lub	 blacha	
dach.

6)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEek:
a)	wjazdy	od	ulicy	Ogrodowej.
b)	dojazd	do	dziaEek	wydzielanych	w	gEębi	tere-

nu	poprzez	drogi	wewnętrzne	o	szeroko[ci	co	
najmniej	5	m.

7)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 nowych	 dziaEek	

budowlanych	o	powierzchni	co	najmniej	800	
m2	i	szeroko[ci	30	m,	

b)	 dopuszcza	 się	 wydzielanie	 dróg	 wewnętrz-
nych	o	minimalnej	szeroko[ci	5	m.

§35. Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	39U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi	nieuciąr-

liwe.	
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	zieleG	urządzo-

na,	 lokalizacja	 obiektów	 maEej	 architektury,	
dróg	pieszych	oraz	ciągów	infrastruktury	tech-
nicznej.	

3)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	utrzymuje	się	istniejący	budynek	zabytkowe-

go	 spichlerza,	 z	 przeznaczeniem	 na	 funkcje	
usEugowe,	

b)	 dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 przeniesienia	 bu-
dynku	spichlerza	do	skansenu,	

c)	zakazuje	się	realizacji	wolnostojących	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych;

4)	Parametry	zagospodarowania	terenu	i	zabudo-
wy:

6)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej	dziaEki:
a)	wjazd	od	ulicy	qelaznej,	
b)	 stanowiska	parkingowe	dla	 projektowanych	

usEug	nalery	realizować	wyEącznie	na	terenie	
wEasnym	inwestora;

c)	 dla	 projektowanych	 usEug	 nalery	 zapewnić	
minimalnie	 2	 miejsca	 parkingowe	 na	 50	 m2	
powierzchni	urytkowej	usEug.

7)	Zasady	podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.	
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§36.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	40U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	
b)	dopuszcza	się	remonty	i	przebudowę	istnieją-

cej	zabudowy,	
3)	Parametry	zabudowy:	

a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	90%	
powierzchni	dziaEki,	

b)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	nie	mniej	
nir	10%	powierzchni	dziaEki,	

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	
nadziemnych,	

d)	dachy	budynków	pEaskie;	
4)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§37.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	41U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej;

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	 istniejący	budynek	ratusza,	do-

puszcza	się	 remonty,	przebudowę	 i	 rozbudo-
wę	obiektu,	

b)	 adaptuje	 się	 istniejący	 plac,	 dopuszcza	 się	
lokalizację	 kiosków,	 stanowisk	 handlowych,	
elementów	 maEej	 architektury,	 nasadzeG	 zie-
leni	oraz	przewodów	i	urządzeG	infrastruktury	
technicznej;

c)	wszelkie	 dziaEania	 zmieniające	wygląd	 prze-
strzeni	 placu	 i	 budynku	 ratusza	 wymagają	
uzgodnienia	z	odpowiednim	organem	ochrony	
zabytków;

d)	 zakazuje	 się	 lokalizacji	 wolnostojących	 bu-
dowli	sEurących	reklamie	z	wyjątkiem	sEupów	
ogEoszeniowych;

e)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 przekro-
czyć	15%	powierzchni	terenu,	

f)	 co	najmniej	 20%	powierzchni	 terenu	nalery	
pozostawić	 jako	 powierzchnię	 biologicznie	
czynną;

3)	Parametry	zabudowy:	
a)	forma	i	skala	obiektów	handlowych	i	elemen-

tów	 maEej	 architektury	 powinny	 harmonizo-
wać	z	otaczającą	architekturą,	

b)	zakazuje	się	umieszczania	obiektów	o	niskiej	
estetyce,	 jak:	wykonane	 z	materiaEów	odpa-
dowych,	rórnego	rodzaju	przyczepy	itp.	

4)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	zakazuje	się	wydzielania	dziaEek;	

§38.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	42U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	｠	związanej	z	kultem	religijnym,	

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	zabudowa	zwią-
zana	z	dziaEalno[cią	parafii;

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zamiesz-
kania	zbiorowego.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	dopuszcza	

się	remonty	i	przebudowę	budynków	parafii,	
a)	nową	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	z	

przepisami	prawa,	
b)	zabudowa	gararowa	i	gospodarcza	musi	być	

realizowana	 jako	 jednokondygnacyjna	 bez	
podpiwniczenia.	

5)	Parametry	zabudowy:	
a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	50%	

powierzchni	dziaEki,	
b)	minimum	30%	powierzchni	dziaEki	nalery	po-

zostawić	jako	powierzchnię	biologicznie	czyn-
ną,	

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	
nadziemnych.	

d)	dachy	budynków	dwuspadowe,	o	nachyleniu	
poEaci	200	｠	300,	kryte	dachówką	lub	blachą;

6)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§39.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	43U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	dopuszcza	

się	remonty	i	przebudowę,	
3)	Parametry	zabudowy:	

a)	powierzchnia	zabudowy	｠	istniejąca,	
b)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	5%	po-

wierzchni	terenu,	
c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	

nadziemnych.	
d)	dachy	budynków	dwuspadowe,	o	nachyleniu	

poEaci	200	｠	300,	kryte	dachówką	lub	blachą;
4)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§40.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	44U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	｠	związanej	z	kultem	religijnym,	

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	zabudowa	zwią-
zana	z	dziaEalno[cią	klasztoru;

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zamiesz-
kania	zbiorowego.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	
b)	 dopuszcza	 się	 remonty	 budynków	 zabytko-

wych	 i	 ich	przebudowę	w	 ramach	prac	kon-
serwatorskich,	

c)	dopuszcza	się	rozbudowę	istniejących	i	lokali-
zację	nowych	obiektów	budowlanych,	

d)	zabudowa	gararowa	i	gospodarcza	musi	być	
realizowana	 jako	 jednokondygnacyjna	 bez	
podpiwniczenia.	

5)	Parametry	zabudowy:	
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a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	20%	
powierzchni	terenu,	

b)	co	najmniej	70%	powierzchni	dziaEki	nalery	
pozostawić	 jako	 powierzchnię	 biologicznie	
czynną,	

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	
nadziemnych,	

d)	dachy	budynków	dwuspadowe,	o	nachyleniu	
poEaci	200	｠	300,	kryte	dachówką	lub	blachą,	

e)	 zabudowa	 gospodarcza	 o	 wymiarach	 rzutu	
do	10	m	x	30	m	i	wysoko[ci	1	kondygnacji,	
dachy	dwuspadowe	o	nachyleniu	150	｠	250,	
kryte	blachą;

6)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§41.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	45U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej,	

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	zabudowa	zwią-
zana	z	dziaEalno[cią	usEugową;

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-
wy	związanej	ze	staEym	 lub	czasowym	poby-
tem	dzieci	i	mEodziery.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	
b)	 dopuszcza	 się	 remonty	 budynków	 zabytko-

wych	 i	 ich	przebudowę	w	 ramach	prac	kon-
serwatorskich,	

c)	dopuszcza	się	rozbudowę	istniejących	i	lokali-
zację	nowych	obiektów	budowlanych,	

d)	zabudowa	gararowa	i	gospodarcza	musi	być	
realizowana	 jako	 jednokondygnacyjna	 bez	
podpiwniczenia.	

5)	Parametry	zabudowy:	
a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	25%	

powierzchni	dziaEki,	
b)	co	najmniej	50%	powierzchni	dziaEki	nalery	

pozostawić	 jako	 powierzchnię	 biologicznie	
czynną,	

c)	wysoko[ć	 zabudowy	do	 trzech	 kondygnacji	
nadziemnych,	

d)	 dachy	 budynku	 dwuspadowe,	 o	 nachyleniu	
poEaci	200	｠	300,	kryte	dachówką	lub	blachą,	

6)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§42.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	46U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	teren	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	
b)	dopuszcza	się	remonty	i	rozbudowę	i	przebu-

dowę	istniejącej	zabudowy,	
3)	Parametry	zabudowy:	

a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	90%	
powierzchni	dziaEki,	

b)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	0%	po-

wierzchni	dziaEki,	
c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	

nadziemnych,	
d)	dachy	budynków	dwuspadowe,	o	nachyleniu	

200	-	400,	pokrycie	z	dachówki;	
4)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§43.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	47U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej.

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,
b)	dopuszcza	się	remonty	i	nadbudowę	istnieją-

cej	zabudowy,	
3)	Parametry	zabudowy:	

a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	60%	
powierzchni	dziaEki,	

b)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	0%	po-
wierzchni	dziaEki,	

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	
nadziemnych,	

d)	dachy	budynków	pEaskie;	
4)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§44.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	48U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej;

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	
b)	dopuszcza	się	remonty	budynku	zabytkowe-

go	i	jego	przebudowę	w	ramach	prac	konser-
watorskich,	zmierzające	do	przywrócenia	pier-
wotnego	wyglądu,	

c)	dopuszcza	się	budowę	nowego	wolnostojące-
go	budynku	usEugowego,	o	formie	dostosowa-
nej	do	otoczenia	(willi	podmiejskiej),	

d)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	gospodarczych	oraz	lokaliza-
cję	nowych	budynków	gospodarczych;

3)	Parametry	zabudowy:	
a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	10%	

powierzchni	terenu,	
b)	co	najmniej	70%	powierzchni	 terenu	nalery	

pozostawić	 jako	 powierzchnię	 biologicznie	
czynną,	

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	
nadziemnych,	

d)	zabudowa	gararowa	i	gospodarcza	jednokon-
dygnacyjna,	

e)	dachy	budynków	dwuspadowe,	o	nachyleniu	
poEaci	150	｠	250	kryte	blachą	lub	pEaskie;	

§45.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	49U	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	nieuciąrliwej,	
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2)	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 zabudowa	 go-
spodarcza	związana	z	dziaEalno[cią	usEugową;

3)	Standardy	akustyczne	jak	dla	terenów	zabudo-
wy	związanej	ze	staEym	 lub	czasowym	poby-
tem	dzieci	i	mEodziery.

4)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	
b)	dopuszcza	się	remonty	budynku	zabytkowe-

go	i	jego	przebudowę	w	ramach	prac	konser-
watorskich,	

c)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-
dowę	budynków	gospodarczych	oraz	lokaliza-
cję	nowych	wolnostojących	budynków	gospo-
darczych;

5)	Parametry	zabudowy:	
a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	25%	

powierzchni	dziaEki,	
b)	co	najmniej	50%	powierzchni	dziaEki	nalery	

pozostawić	 jako	 powierzchnię	 biologicznie	
czynną,	

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	
nadziemnych,	

d)	zabudowa	gararowa	i	gospodarcza	jednokon-
dygnacyjna,	

e)	dachy	budynków	dwuspadowe,	o	nachyleniu	
poEaci	150	｠	250	kryte	blachą	lub	pEaskie;	

6)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§46.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	51P	ustala	się:	

1)	 Przeznaczenie	 podstawowe	｠	 zabudowa	pro-
dukcyjna,	 skEadowa	 i	 magazynowa,	 nieuciąr-
liwa;	

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	dziaEalno[ć	usEu-
gowa	nie	wymagające	sporządzenia	raportu	o	
oddziaEywaniu	na	[rodowisko	i	funkcja	miesz-
kaniowa	tylko	w	istniejących	obiektach.	

3)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	zaleca	się	strefowanie	zainwestowania,	stop-

niujące	intensywno[ć	oddziaEywania,	na	styku	
z	 terenami	 przeznaczonymi	 na	 cele	mieszka-
niowe;	

b)	 od	 strony	 terenu	 zabudowy	 mieszkaniowej	
21MW/MN	 nalery	 przewidywać	 pas	 zieleni	
izolacyjnej	o	szeroko[ci	min.	2,5	m,	zEorony	z	
ro[lin	zimozielonych;

c)	dopuszcza	się	stosowanie	ogrodzeG	peEnych,	
w	 tym	 z	 elementów	 betonowych,	 wzdEur	
granic	 z	 terenami	 zabudowy	 mieszkaniowej	
21MW/MN	i	36MN;

d)	nową	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	
z	liniami	zabudowy	okre[lonymi	na	zaEączniku	
graficznym	do	planu;	

e)	 stanowiska	 parkingowe	 związane	 z	 dziaEal-
no[cią	 nalery	 realizować	 wyEącznie	 na	 tere-
nie	 lokalizacji	wEasnej,	w	 ilo[ci	minimalnie	 2	
miejsc	parkingowych	na	100	m2	powierzchni	
urytkowej.	

f)	 dla	 funkcji	 powodujących	morliwo[ć	przeni-

kania	substancji	szkodliwych	do	gruntu	i	wód	
gruntowych	 nalery	 zastosować	 odpowiednie	
rozwiązania	zabezpieczające;

4)	Parametry	zabudowy:	
a)	powierzchnia	zabudowy	｠	nie	więcej	nir	60%	

powierzchni	dziaEki,	
b)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	

｠	0%	powierzchni	dziaEki,	
c)	wysoko[ć	budynków	do	dwóch	kondygnacji	

nadziemnych,	maksymalnie	do	8,0	m.	
d)	dopuszcza	się	lokalizację	urządzeG	i	instalacji	

o	wysoko[ci	przekraczającej	9	m.
e)	dachy	o	formie	dowolnej.

5)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	dopuszcza	się	podziaEu	terenu	na	dziaEki.	

§47.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	52P/U	ustala	się:	

1)	 Przeznaczenie	 podstawowe	｠	 zabudowa	pro-
dukcyjna,	magazynowa	 i	 usEugowa,	 nieuciąr-
liwa;	

2)	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 lokalizacja	 bu-
dynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	dla	wEa-
[ciciela	terenu.

3)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	od	strony	ulicy	dojazdowej	KD-D	nalery	prze-

widywać	 pas	 zieleni	 izolacyjnej	 o	 szeroko[ci	
min.	2,5	m,	zEorony	z	ro[lin	zimozielonych;

b)	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	z	linia-
mi	zabudowy	okre[lonymi	na	zaEączniku	gra-
ficznym	do	planu;	

c)	 stanowiska	 parkingowe	 związane	 z	 dziaEal-
no[cią	 nalery	 realizować	 wyEącznie	 na	 tere-
nie	 lokalizacji	wEasnej,	w	 ilo[ci	minimalnie	 2	
miejsc	parkingowych	na	100	m2	powierzchni	
urytkowej.	

d)	dla	funkcji	powodujących	morliwo[ć	przeni-
kania	substancji	szkodliwych	do	gruntu	i	wód	
gruntowych	 nalery	 zastosować	 odpowiednie	
rozwiązania	zabezpieczające;

4)	Parametry	zabudowy:	
a)	powierzchnia	zabudowy	｠	nie	więcej	nir	60%	

powierzchni	dziaEki,	
b)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	

｠	0%	powierzchni	dziaEki,	
c)	wysoko[ć	budynków	do	dwóch	kondygnacji	

nadziemnych,	maksymalnie	do	9,	0	m.	
d)	dopuszcza	się	lokalizację	urządzeG	i	instalacji	

o	wysoko[ci	przekraczającej	9	m.
e)	dachy	o	formie	dowolnej.
f)	dopuszcza	się	stosowanie	ogrodzeG	peEnych,	

w	tym	z	elementów	betonowych,	wzdEur	gra-
nic	z	terenami	zabudowy	mieszkaniowej.

5)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	dopuszcza	się	podziaE	terenu	na	dziaEki	o	po-

wierzchni	nie	mniejszej	nir	1000	m2,	
b)	 dopuszcza	 się	 wydzielenie	 dróg	 wewnętrz-

nych	dla	obsEugi	wydzielonych	dziaEek	o	mini-
malnej	szeroko[ci	pasa	8,0	m.
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§48.1.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	53U/P	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	i	magazynowej,	nieuciąrliwej;

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	lokalizacja	zabudowy	zgodnie	z	liniami	zabu-

dowy,	okre[lonymi	na	rysunku	planu.
3)	Parametry	zabudowy:	

a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	50%	
powierzchni	terenu,	

b)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	
｠	20%	powierzchni	terenu,	

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	dwóch	kondygnacji	
nadziemnych,	

d)	dachy	budynków	wielospadowe	lub	pEaskie;	
4)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:

a)	nie	zezwala	się	na	podziaE	terenu.

§49.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	przeznaczenia	54U/P	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	i	magazynowej,	nieuciąrliwej	

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę,	
b)	dopuszcza	się	remonty,	przebudowę	i	rozbu-

dowę	istniejącej	zabudowy,
c)	 rozbudowa	 budynków	 przy	 ul.	 Sejmikowej	

powinna	wiązać	się	z	korektą	agresywnej	for-
my	zabudowy,	dopasowującą	ją	do	otoczenia	
i	podnoszącą	estetykę	obiektu;

3)	Parametry	zabudowy:	
a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	60%	

powierzchni	dziaEki,	
b)	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 ｠	 co	 naj-

mniej	10%	powierzchni	dziaEki,	
c)	wysoko[ć	zabudowy	｠	do	2	kondygnacji	nad-

ziemnych,	
d)	dachy	budynków	pEaskie;	

4)	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:
a)	nie	zezwala	się	na	nowe	podziaEy	terenu,	
b)	dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek,	

§50.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	55U/ZP	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
usEugowej	i	zieleni	urządzonej.	

2)	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 obiekty	 infra-
struktury	technicznej,	miejsca	postojowe	oraz	
drogi	piesze	i	koEowe,	związane	z	charakterem	
lokalizowanych	usEug.	

2)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	 nakazuje	 się	 utrzymanie	 w	 maksymalnym	

stopniu	 istniejącej	zieleni	wysokiej	oraz	 reali-
zację	nowych	nasadzeG	o	nieregularnej	formie	
wzdEur	zachodniej	granicy	terenu,	

b)	 dopuszcza	 się	 przystosowanie	 powierzchni	
terenu	dla	realizowanych	obiektów,	

c)	 zakazuje	 się	 lokalizacji	 przedsięwzięć	mogą-
cych	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko,	
wymagających	sporządzenia	raportu	o	oddzia-

Eywaniu	na	[rodowisko.	
4)	Parametry	zabudowy:	

a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	20%	
powierzchni	terenu,	

b)	minimum	60%	powierzchni	terenu	nalery	po-
zostawić	jako	powierzchnię	biologicznie	czyn-
ną,	

c)	 wysoko[ć	 zabudowy	 ｠	 jedna	 kondygnacja	
nadziemna,	

d)	dachy	o	formie	dowolnej,	
e)	gabaryty	i	charakter	nowych	obiektów	muszą	

uwzględniać	 warunki	 ekspozycji	 w	 krajobra-
zie;

§51.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	56ZP	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	publiczna,	
urządzona.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	lokalizacja	obiek-
tów	 maEej	 architektury,	 urządzeG	 rekreacyj-
nych,	dróg	pieszych	oraz	ciągów	infrastruktury	
technicznej.	

3)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	nalery	utrzymać	w	maksymalnym	stopniu	ist-

niejące	zadrzewienie	terenu.

§52.	 Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	57ZP,	58ZP,	59ZP,	60ZP	
i	61ZP	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	publiczna,	
urządzona.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	lokalizacja	obiek-
tów	maEej	architektury,	dróg	pieszych	oraz	cią-
gów	infrastruktury	technicznej.	

3)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	 nalery	 utrzymać	 istniejące	 zadrzewienie	 te-

renu;	dopuszcza	się	likwidację	drzew	chorych	
i	martwych	oraz	nasadzenia	nowych	drzew	i	
krzewów.

§53.	 Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	przeznaczenia	62Z	ustala	się:	

1)	 Przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 zieleG	 nieurzą-
dzona.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	lokalizacja	dróg	
pieszych	oraz	ciągów	i	urządzeG	infrastruktury	
technicznej.	

3)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	nalery	utrzymać	w	maksymalnym	stopniu	ist-

niejące	zadrzewienie	terenu,	

§54.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	63Z	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	w	stanie	
naturalnym.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	lokalizacja	obiek-
tów	 maEej	 architektury,	 urządzeG	 rekreacyj-
nych,	dróg	pieszych	oraz	ciągów	infrastruktury	
technicznej.	

3)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
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a)	nalery	utrzymać	w	maksymalnym	stopniu	ist-
niejące	zadrzewienie	terenu,	

§55.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	64Z	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	w	stanie	
naturalnym	｠	obwaEowanie	przeciwpowodzio-
we.

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	lokalizacja	dróg	
pieszych	oraz	ciągów	i	urządzeG	infrastruktury	
technicznej.	

3)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	 zakazuje	 się	 dziaEaG	 powodujących	 niszcze-

nie	ro[linno[ci,	z	wyjątkiem	prac	związanych	
z	konserwacją	waEów,	

b)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 przez	 nieupraw-
nione	 osoby	 wszelkich	 prac	 powodujących	
zmiany	w	uksztaEtowaniu	skarp	waEów.	

§56.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	65WS	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	wód	po-
wierzchniowych	[ródlądowych.

2)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	utrzymuje	się	istniejący	zbiornik	wodny,	
b)	nakazuje	się	zachowanie	istniejących	zadrze-

wieG	i	innej	ro[linno[ci	przywodnej.

§57.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	przeznaczenia	66KS	ustala	się:	

1)	 Przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 tereny	 parkin-
gów	samochodowych.

2)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	zadrzewienie	terenów,	
b)	wody	opadowe	nalery	odprowadzić	do	kana-

lizacji	deszczowej,	

§58.	 Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolami	przeznaczenia:	K	i	E	ustala	się:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	kanalizacja	 (K),	
elektroenergetyka	(E).

2)	Zasady	zagospodarowania	terenów:
a)	 zakazuje	 się	 wprowadzania	 wszelkich	 urzą-

dzeG,	 budowli	 i	 budynków	 a	 takre	 zagospo-
darowania	 nie	 związanego	 z	 przeznaczeniem	
terenów.

b)	zakazuje	się	tymczasowego	zagospodarowa-
nia,	urządzania	i	urytkowania	terenów.

c)	dopuszcza	się	rozbudowę	urządzeG	w	stopniu	
nie	 powodującym	 przekroczenia	 dopuszczal-
nych	norm	emisji	czynników	mogących	pogor-
szyć	 stan	 [rodowiska	 lub	 oddziaEujących	 na	
zdrowie	ludzi.

ROZDZIAD	4
Przepisy koGcowe

§59.	 Dla	 terenów	 objętych	 ustaleniami	 planu	
uchwala	się	stawkę	sEurącą	naliczeniu	jednorazowej	
opEaty	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci	w	
następujących	wysoko[ciach:

SYMBOL	PRZEZNA-
CZENIA	TERENU

WARTOZĆ	STAWKI	
PROCENTOWEJ

MW,	MN,	MN/U,	 0%
U,	P 30%

POZOSTADE	PRZEZNA-
CZENIE	TERENÓW

0%

§60. Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	KoEa.

§61.	 UchwaEa	 wchodzi	 w	 rycie	 po	 upEywie	 30	
dni	 od	 daty	 ogEoszenia	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	
Województwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej	w	Kole

(-) Robert Cesarz
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ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	XLIV/338/2009

Rady	Miejskiej	w	Kole
z	dnia	26	sierpnia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	DO	PROJEKTU	PLANU

ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	XLIV/338/2009

Rady	Miejskiej	w	Kole
z	dnia	26	sierpnia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI	ZAPISANYCH	W	PLANIE	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRA-
STRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY	ORAZ	ZASAD	ICH	FINAN-

SOWANIA

W	wyniku	wyEorenia	projektu	planu	do	publiczne-
go	 wglądu	 w	 okresie	 od	 21	 lipca	 2008	 r.	 do	 11	
sierpnia	 2008	 r.	 oraz	 od	 27	 maja	 2009	 r.	 do	 16	
czerwca2009	 r.,	 do	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Kole,	
wpEynęEy	następujące	uwagi	do	projektu	planu:

1.	 Od	 Kolskiego	 Towarzystwa	 Budownictwa	
SpoEecznego	Sp.	 z	 o.o.	w	 sprawie	 korekty	 zapisu	
umorliwiającej	 na	 terenach	 oznaczonych	 symbo-
lem	6MW/MN/U	 i	 7MW/MN/U	budowę	budynków	
mieszkalnych	o	wysoko[ci	takiej	samej	jak	dotych-
czas	zrealizowane	budynki	TBS,	tzn.	3	kondygnacje	
nadziemne	z	poddaszem.

2.	Od	p.	Arkadiusza	Flimuta	w	sprawie	utrzyma-
nia	 przeznaczenia	 terenu	po	nieczynnym	zakEadzie	
ZREMB	na	 cele	 produkcyjne,	 co	 umorliwi	 urucho-
mienie	w	istniejących	budynkach	zakEadu	przetwór-
stwa	odpadów	z	tworzyw	sztucznych.

3.	 Od	 Ko[cioEa	 Borego	 w	 Chrystusie,	 Zbór	 Ho-
sanna	w	Kole	w	sprawie	wprowadzenia	do	tekstu	
uchwaEy	planu	zapisu	umorliwiającego	budowę	sali	
zgromadzeG	dla	potrzeb	Ko[cioEa,	na	terenie	ozna-
czonym	symbolem	38U/MN.

4.	Od	p.	WEadysEawa	KopczyGskiego	w	 sprawie	
dopuszczenia	 cofnięcia	 linii	 zabudowy	 wzdEur	 ul.	
Asnyka	na	dziaEce	nr	100.

5.	Od	PPUK	SIM	w	sprawie	umorliwienia	wyko-

rzystania	nieurywanych	pomieszczeG	zakEadu	przy	
ul.	Asnyka	na	cele	mieszkaniowe	oraz	budowy	bu-
dynku	mieszkalnego	dla	wEa[ciciela	terenu,	na	tere-
nie	oznaczonym	na	rysunku	planu	52	P/U.

Burmistrz	Miasta	KoEa	postanowiE	w	dniu	9.09.2008	
r.,	oraz	w	dniu	10.07.2009	r.	rozpatrzyć	negatywnie	
uwagę	 p.	 Arkadiusza	 Flimuta	 w	 sprawie	 utrzyma-
nia	 przeznaczenia	 terenu	 po	 nieczynnym	 zakEadzie	
ZREMB	na	cele	produkcyjne.	Zarówno	Syndyk	Masy	
UpadEo[ciowej	zakEadu,	jak	i	obecny	wEa[ciciel	tere-
nu	nie	wystąpili	w	okresie	sporządzania	projektu	pla-
nu	o	utrzymanie	produkcyjnej	 funkcji	 terenu.	Jedy-
ny	dojazd	do	terenu	zakEadu	prowadzi	przez	Rynek.	
Uruchomienie	planowanego	przetwórstwa	 tworzyw	
sztucznych	 spowoduje	 konieczno[ć	 dopuszczenia	
na	 terenie	Starego	Miasta	 ruchu	cięrkich	pojazdów	
cięrarowych,	co	obecnie	 jest	 zakazane	 ze	względu	
na	udowodniony	negatywny	wpEyw	drgaG	komunika-
cyjnych	na	zabytkową	zabudowę.	Ponadto	istniejąca	
zabudowa	zakEadu	stanowi	element	obcy	w	struktu-
rze	przestrzennej	Starego	Miasta	a	rodzaj	planowanej	
dziaEalno[ci	koliduje	z	zabytkowym	sąsiedztwem.	

PozostaEe	uwagi	do	projektu	planu	nie	kolidują	z	
dokonanymi	 uzgodnieniami	 i	 rozpatrzono	 je	 pozy-
tywnie.

1.	Inwestycjami	z	zakresu	infrastruktury	technicz-
nej,	zapisanymi	w	miejscowym	planie	zagospodaro-
wania	przestrzennego,	które	nalerą	do	zadaG	wEa-
snych	miasta	będzie	realizacja:

-	dróg	publicznych	z	kanalizacją	deszczową,	
-	wodociągów,	
-	kanalizacji	sanitarnej.

2.	 Inwestycje	wymienione	w	pkt	1	będą	realizo-
wane	równolegle	z	realizacją	zabudowy	na	poszcze-
gólnych	terenach.

3.	Finansowanie	inwestycji	wymienionych	w	pkt	
1	 podlega	 zasadom	 ustawy	 z	 dnia	 26	 listopada	
1998	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	
15	poz.	148	ze	zm.),	przy	czym:

a)	uchwaEa	Rady	Miejskiej	w	Kole	okre[la	wielo-
letni	program	 inwestycyjny	w	zakresie	budo-
wy	 i	 przebudowy	dróg,	wodociągów,	 kanali-
zacji	sanitarnej,	

b)	 zaEącznik	 do	 uchwaEy	 budretowej	 miasta	
okre[la	 limity	 wydatków	 na	 wieloletnie	 pro-
gramy	inwestycyjne	w	roku	budretowym	oraz	
dwóch	kolejnych	latach,	

c)	kolejne	uchwaEy	budretowe	miasta	okre[lają	
nakEady	na	uruchomiony	program	w	wysoko-
[ci	 umorliwiającej	 jego	 terminowe	 zakoGcze-
nie,	

d)	zmiana	kwot	wydatków	na	realizację	progra-
mu	 następuje	 w	 drodze	 uchwaEy	 Rady	 Miej-
skiej	w	Kole	zmieniającej	zakres	programu	lub	
wstrzymującej	jego	wykonywanie,	

e)	zlecenie	zadania	następuje	na	zasadzie	wybo-
ru	najkorzystniejszej	oferty	w	trybie	obowiązu-
jących	przepisów	prawa,	

f)	realizacja	zadaG	następuje	w	terminach	okre-
[lonych	 harmonogramem	wydatków	budretu	
gminy.


